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Jog sza bá lyok

2006. évi LV.

t ö r  v é n y

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 34.  §-a alap ján a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a követ -
kezõk:

a) Egész ség ügyi Mi nisz té rium,
b) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium,
c) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium,
d) Hon vé del mi Mi nisz té rium,
e) Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium,
f) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium,
g) Kül ügy mi nisz té ri um,
h) Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium,
i) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium,
j) Pénz ügy mi nisz té rium,
k) Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium.

2.  § Ahol e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott
tör vény vagy ren de let

a) Bel ügy mi nisz té ri u mot, va la mint bel ügy mi nisz tert
em lít, ott

aa) a he lyi ön kor mány za tok kal, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zés sel, a köz igaz ga tás-szer ve zés sel, a vá lasz tás sal,
a nép sza va zás sal, a kom mu ná lis  ellátással, a te le pü lés üze -
mel te tés sel, a te met ke zés sel, a  kéményseprõ-ipari köz -
szol gál ta tás sal, a köz ira tok keze lésének szak mai irá nyí tá -
sá val, to váb bá a sport tal kap cso la tos fel ada tok te kin te té -
ben Ön kor mány za ti és Terület fejlesztési Mi nisz té ri u mot,
va la mint ön kor mány za ti és  területfejlesztési mi nisz tert,

ab) a köz biz ton ság, va la mint az élet- és va gyon biz ton -
ság vé del mé vel, az ál lam ha tár õri ze té vel és a ha tár for ga -
lom el len õr zé sé vel, a ma gyar ál lam pol gár ság gal, az anya -
könyv vel, a kül föl di ek be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val,
a me ne dék jog gal, to váb bá a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás sal kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz tert,

b) Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 minisztert em lít, ott Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

c) If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té ri u mot, va la mint if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert em lít, ott Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ciá lis és mun ka ügyi
 minisztert,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

d) Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
mi nisz tert em lít, ott Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
riumot, va la mint igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,

e) In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri u mot, va la mint
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz tert em lít, ott – a köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat ki vé ve – Gaz da sá gi és
Közle kedési Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert,

f) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u mát, va la -
mint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét em lít, ott
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si és 
kul tu rá lis mi nisz tert,

g) Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si mi nisz -
tert em lít, ott

ga) a ku ta tás-fej lesz tés sel, va la mint a tech no ló gi ai
 innovációval össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert,

gb) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben 
Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ciá -
lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

gc) a ga)–gb) al pon tok ha tá lya alá nem tar to zó fel ada -
tok te kin te té ben Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot,
va la mint ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,

h) a te rü let fej lesz té sért, az épí tés ügy ága za ti irányítá -
sáért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért, va la mint
az ide gen for ga lom ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs miniszté -
riumot, va la mint mi nisz tert em lít, ott Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri u mot, va la mint önkormány -
zati és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

i) az Euró pai Unió kö zös sé gi po li ti ká i ból ere dõ kor -
mány za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért fe le lõs
mi nisz tert em lít, azon kül ügy mi nisz tert,

j) a ha tá ron túli ma gya rok ügye i vel, va la mint a Ha tá ron
Túli Ma gya rok Hi va ta lá nak fel ügye le té vel kap cso la tos fel -
adat kör rel össze füg gés ben Kül ügy mi nisz té ri u mot,  vala -
mint kül ügy mi nisz tert, ott Mi nisz ter el nö ki Hi va talt, va la -
mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,

k) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kért, va la mint
or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés sel és
prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kért
 felelõs mi nisz té ri u mot vagy mi nisz tert em lít, ott Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt, va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz tert
kell ér te ni.

3.  § (1) Ez a tör vény az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sát köve tõen meg ala kult
 Országgyûlés ál tal vá lasz tott mi nisz ter el nök megválasz -
tásával egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) A tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2002. évi XI. tör vény, a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2002. évi XI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXVII. tör vény, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel -
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sorolásáról  szóló 2002. évi XI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi XCV. tör vény.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tá so kat
 elvégezze.

(4) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma -
zása szem pont já ból a 2.  §-ban meg je lölt mi nisz té ri u mot,
 illetve köz igaz ga tá si szer vet kell az ott meg je lölt szer ve ze -
tek jog utód já nak te kin te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
6/2006. (V. 17.) IHM

r e n  d e  l e  t e

a rádióamatõr szolgálatról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (3) be kez dé sé nek a), d), f),
g), h), i) pont ja i ban, va la mint e ren de let 6.  §-a vonatko -
zásában az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed mind azok ra a termé -
szetes sze mé lyek re, tár sa dal mi szer ve ze tek re és ok ta tá si
in téz mé nyek re, akik (ame lyek) a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén rá dió ama tõr te vé keny sé get foly tat nak.

(2) A ren de le tet a mû hol das ama tõr szol gá lat ûr ál lo má sai
ki vé te lé vel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ama tõr -
szol gá lat és mû hol das ama tõr szol gá lat (a továb biak ban
együtt: ama tõr szol gá lat) min den ál lo má sá ra al kal maz ni kell.

(3) A ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá so kat elsõ fo kon
a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la (a továb biak ban:
ha tó ság) foly tat ja le.

A rádióamatõr tevékenység alapvetõ szabályai

2.  §

(1) Rá dió ama tõr az, aki meg fe lel a rá dió ama tõr te vé -
keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges fel té te lek nek.

(2) A rá dió ama tõr te vé keny ség az ama tõr szol gá lat ban
sze mé lyes ér dek lõ dés bõl, anya gi ér dek nél kül, önkép -
zésre, mû sza ki fej lõ dés re és a szak mai in for má ció cse ré re
irá nyuló rész vé tel rá dió ama tõr ál lo más (a továb biak ban:
ama tõr ál lo más) üze mel te té se vagy ama tõr ál lo má son való
rá dió for gal ma zás (a továb biak ban: for gal ma zás) ré vén.

(3) A for gal ma zás sza bály sze rû össze köt te tés lé te sí té se, 
ket tõ vagy több ama tõr ál lo más vagy rá dió ál lo más kö zöt ti
in for má ció cse re cél já ból.

(4) Ama tõr ál lo más üze mel te tés re kész ál la pot ban tar -
tásához, üze mel te té sé hez, azon való for gal ma zás hoz
(a továb biak ban együtt: üzem ben tar tás) rá dió ama tõr
 engedély (a továb biak ban: ama tõr en ge dély) szük sé ges.

(5) Ön ál ló an az a sze mély for gal maz hat, aki rendel -
kezik ama tõr en ge déllyel.

(6) Ama tõr en ge déllyel nem, de vizs ga bi zo nyít vánnyal
ren del ke zõ sze mély kö zös sé gi ama tõr ál lo má son a Pos tai
és Táv köz lé si Igaz ga tá sok Euró pai Ér te kez le te (Eu ro pe an
Con fe ren ce of Pos tal and Te le com mu ni ca ti ons Ad mi nist -
ra ti ons, a továb biak ban: CEPT) T/R 61-01 Aján lá sá nak
meg fe le lõ (a továb biak ban: CEPT fo ko za tú) ama tõr
 engedéllyel ren del ke zõ sze mély fel ügye le te mel lett for gal -
maz hat.

(7) Vizs ga bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ, vizs gá ra
ké szü lõ sze mély CEPT fo ko za tú ama tõr en ge déllyel ren -
del ke zõ ok ta tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett, az ok ta tó vagy 
a kö zös sé gi ama tõr ál lo más hí vó je lét hasz nál va, ta nu lá si
cél lal for gal maz hat.

(8) Rá dió ama tõr kö zös ség
a) a lé te sí tõ ok ira ta sze rint rá dió ama tõr te vé keny sé get

is foly ta tó tár sa dal mi szer ve zet,
b) az ok ta tá si in téz mény,

amennyi ben ama tõr ál lo má sa i nak min den te le pí té si he -
lyére ki je löl irá nyí tó ke ze lõt.

(9) Az irá nyí tó ke ze lõ az a cse lek võ ké pes ter mé sze tes
sze mély, aki Ma gyar or szá gon ki ál lí tott CEPT fo ko za tú
egyé ni ama tõr en ge déllyel ren del ke zik és az ama tõr ál lo -
más a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti ren del te -
tés sze rû üzem ben tar tá sá ért, hasz ná la tá ért és az amatõr -
állomásról tör té nõ for gal ma zá sért fe le lõs. A ter mé sze tes
sze mély ál tal üze mel te tett kü lön le ges ama tõr ál lo más ese -
tén az en ge dé lyes is irá nyí tó ke ze lõ nek mi nõ sül az ama tõr
en ge dély ér vé nyes sé ge szem pont já ból.

(10) Egy irá nyí tó ke ze lõ egy kö zös sé gi ama tõr ál lo má -
son lát hat el irá nyí tó ke ze lõi fel ada tot.



Az amatõrállomás fajtái

3.  §

(1) A ki adott ama tõr en ge dély sze rint az ama tõr ál lo más
a) egyé ni,
b) kö zös sé gi, vagy
c) kü lön le ges ama tõr ál lo más.

(2) Egyé ni ama tõr ál lo mást egy ter mé sze tes sze mély tart
üzem ben.

(3) Kö zös sé gi ama tõr ál lo mást rá dió ama tõr kö zös ség
tart üzem ben.

(4) Kü lön le ges ama tõr ál lo más az egyé ni, illetve kö zös -
sé gi üzem ben tar tás tól füg get le nül:

a) a rá dió ama tõr át ját szó ál lo más, amely al kal mas a
 különféle adás mó dú, rá dió ama tõr célt szol gá ló adás au to -
ma ti kus to váb bí tá sá ra azo nos rá dió ama tõr sá von be lül
vagy kü lön bö zõ rá dió ama tõr sá vok kö zött;

b) a rá dió ama tõr jel adó ál lo más, amely ál ta lá ban fo lya -
ma tos mû kö dé sû, fel ügye let nél kü li ama tõr ál lo más egy
adott he lyen, és amely meg ha tá ro zott idõn ként azo no sí tó
in for má ci ót – a köz tes idõ szak ban mo du lá lat lan vi võt –
 sugároz az elekt ro mág ne ses hul lá mok ter je dé sé nek ta nul -
má nyo zá sá ra, vizs gá la tá ra, az ama tõr ál lo más be ren de zé -
se i nek el len õr zé sé re vagy egyéb rá dió ama tõr te vé keny ség
elõ se gí té sé re;

c) a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett amatõrál lomás;
d) a rá dió ama tõr ka pu ál lo más, amely rá dió ama tõr

 átjátszó ál lo má sok össze kap cso lá sát meg va ló sí tó ama tõr -
ál lo más;

e) a rá dió ama tõr in for má ci ót su gár zó ama tõr ál lo más;
f) a rá dió for gal mi ver se nyen mû köd te tett amatõrál -

lomás (a továb biak ban: ver seny ál lo más);
g) a nem ze ti ün nep, tör té nel mi év for du ló, köz is mert

sze mély rõl való meg em lé ke zés, vagy egyéb ren dez vény
al kal má ból mû köd te tett ama tõr ál lo más (a továb biak ban
együtt: al kal mi ama tõr ál lo más).

(5) Az ama tõr ál lo más vagy annak fõ be ren de zé se
a) a rá dió be ren de zé sek rõl és az elekt ro ni kus hír köz lõ

vég be ren de zé sek rõl, va la mint meg fe le lõ sé gük köl csön ös
el is me ré sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let nek meg fele lõen
ke res ke del mi for ga lom ba ho zott rá dió be ren de zés vagy
 annak rész e, és

b) rá dió ama tõr ál tal, rá dió ama tõr szá má ra épí tett vagy
át ala kí tott be ren de zés le het.

Rádióamatõr vizsga

4.  §

(1) Rá dió ama tõr vizs ga a kö vet ke zõ fo ko za tok ban
 tehetõ:

a) kez dõ fo ko zat,
b) alap fo ko zat, vagy

c) a har mo ni zált rá dió ama tõr vizs ga bi zo nyít vány ról
 szóló CEPT T/R 61-02 Aján lás nak meg fe le lõ (a továb -
biak ban: HAREC) fo ko zat.

(2) Min den
a) 16. évét be nem töl tött és 60. évét be töl tött sze mély

kez dõ fo ko za tú,
b) 14. évét be töl tött sze mély alap és HAREC fo ko za tú

rá dió ama tõr vizs gát te het.

(3) Ön ál ló an, vagy bár mely fo ko za tú vizs ga ke re té ben
mor ze vizs ga is te he tõ.

(4) A rá dió ama tõr vizs ga tárgy kö re it az 1. mel lék let tar -
tal maz za.

(5) A vizs gá zó nak a si ke res vizs gá hoz min den tárgy kör -
bõl a kö ve tel mé nyek leg alább 75%-át tel je sí te nie kell.
A vizs ga bi zott ság a vizs ga vé gén tá jé koz ta tást ad a vizs gá -
zó nak az el ért ered mé nyé rõl.

(6) Aki a vizs gán leg fel jebb egy tárgy kör bõl nem fe lel t
meg, ab ból a tárgy kör bõl pót vizs gát te het egy éven be lül.
Mor ze vizs gá ból pót vizs ga nem, csak is mé telt vizs ga  tehetõ.

(7) A vizs ga bi zott ság tag ja it a ha tó ság kéri fel.

(8) A vizs ga bi zott ság tag ja 18. évét be töl tött sze mély
 lehet, és leg alább egy tag nak CEPT fo ko za tú ama tõr en ge -
déllyel kell ren del kez nie. A vizs ga bi zott ság leg alább 3 fõ bõl
áll, amely bõl egy ta got a rá dió ama tõ rök nem ze ti kép vi se le ti
és ér dek vé del mi szer ve ze te je löl het ki. Ilyen szer ve zet nek az
a tár sa dal mi szer ve zet te kin ten dõ, amely tag ja a rá dió ama tõ -
rök nem zet kö zi kép vi se le ti és ér dek vé del mi szer ve ze té nek, a
Nem zet kö zi Rá dió ama tõr Egye sü let nek (In ter na ti o nal
 Amateur Ra dio Un ion, a továb biak ban: IARU).

Jelentkezés rádióamatõr vizsgára

5.  §

(1) A rá dió ama tõr vizs gá ra a 2. mel lék let sze rin ti ki töl -
tött ûr lap, vagy az azon fel so rolt ada tok meg kül dé sé vel
kell je lent kez ni a ha tó ság nál. A ki töl tött ûr lap a ha tó ság -
nak elekt ro ni kus úton alá írás nél kül is meg küld he tõ.

(2) A vizs ga ide jét és he lyét a ha tó ság a je lent ke zé sek
figye lembe véte lével ha tá roz za meg.

(3) Ha a je lent ke zõ a vele kö zölt vizs ga idõ pont el ha -
lasz tá sát kéri, vagy a vizs gán nem je len t meg, de tá vol ma -
ra dá sát a vizs ga idõ pont já tól szá mí tott nyolc na pon be lül
ki men tet te, egy éven be lül kér he ti újabb vizs ga idõ pont
 kitûzését a már be fi ze tett vizs ga díj el is me ré se mel lett.

A rádióamatõr vizsga díja

6.  §

(1) A vizs ga elõtt vizs ga dí jat kell fi zet ni, amely nek
össze ge – a pót vizs ga és az ön ál ló mor ze vizs ga kivéte -
lével – 4000 fo rint, mor ze vizs gá val együtt 6000 fo rint.
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(2) A pót vizs ga és az ön ál ló mor ze vizs ga díja 2000 fo -
rint.

(3) A nyug el lá tás ban ré szes ülõ ket, fo gya té kos ság gal
élõ ket és a di ák iga zol vánnyal ren del ke zõ nap pa li ta go za -
tos di á ko kat a vizs ga díj ból 50% ked vez mény il le ti meg.
A ked vez mény re jo go sí tó ere de ti do ku men tu mot a vizs -
gán be kell mu tat ni.

(4) Ha a vizs gá ra je lent ke zõ a je lent ke zé sét a vizs ga
 kitûzött idõ pont ja elõtt írás ban vissza von ta, a már be fi ze -
tett vizs ga dí jat szá má ra har minc na pon be lül vissza kell
 téríteni.

(5) A vizs ga díj az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal -
maz za, annak szám lá zá sá nál és be fi ze té sé nél az ál ta lá nos
for gal mi adó ról  szóló tör vény elõ írásait kell al kal maz ni.

(6) A vizs ga díj te kin te té ben
a) a díj fi ze té si kö te le zett ség re az Itv. 28.  §-ának

(2)–(3) be kez dé se i ben fog lal ta kat,
b) a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra

az Itv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, va la -
mint a 31.  §-ának (2) és (7) be kez dé se i ben fog lal ta kat,

c) a díj vissza fi ze tés re az Itv. 32.  §-ának (1) bekezdé -
sében fog lal ta kat
kell al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv. il le té ket em lít,
azon e ren de let te kin te té ben vizs ga dí jat kell ér te ni.

(7) A be fi ze tett vizs ga díj a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
be vé te le. A dí jak nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra az
 államháztartás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló jog sza bály elõ -
írásait kell al kal maz ni.

(8) A vizs ga dí jat a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ma gyar
Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01749007-00000000 
szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi -
zet ni.

Rádióamatõr vizsgabizonyítvány

7.  §

(1) Si ke res vizs ga ese tén a ha tó ság a vizs ga faj tá já tól és
fo ko za tá tól füg gõ en a 3., 4., 5. vagy 6. mel lék let sze rin ti
vizs ga bi zo nyít ványt ál lít ja ki.

(2) Az alap fo ko za tú vizs ga te kin te té ben tel je sül a
CEPT ERC 32. Je len té se a No vi ce rá dió ama tõr vizs ga
tárgy kö re i rõl, va la mint a CEPT és nem-CEPT or szá gok -
ban ki adott No vi ce rá dió ama tõr vizs ga bi zo nyít vány ról.

(3) A HAREC fo ko za tú vizs ga te kin te té ben tel je sül
a CEPT T/R 61-02 Aján lá sa a har mo ni zált rá dió ama tõr
vizs ga bi zo nyít vány ról.

(4) A mor ze vizs gá ról ki ál lí tott vizs ga bi zo nyít vány
 önmagában nem hasz nál ha tó fel ama tõr en ge dély irán ti
ké re lem be nyúj tá sá hoz.

(5) A rá dió ama tõr vizs ga bi zo nyít vány és a mor ze vizs -
ga bi zo nyít vány ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tést nem ad, 
az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben nem sze re pel.

Amatõr engedély

8.  §

(1) Ama tõr ál lo mást üzem ben tar ta ni ama tõr en ge dély
alap ján le het.

(2) Az ama tõr en ge dély egyé ni, kö zös sé gi vagy kü lön -
le ges en ge dély le het.

(3) Egyé ni ama tõr en ge délyt kap hat az a ter mé sze tes
sze mély, aki

a) Ma gyar or szá gon ki ál lí tott rá dió ama tõr vizs ga bi zo -
nyít vánnyal ren del ke zik, vagy

b) ,,CEPT No vi ce”, vagy „HAREC” meg je lö lé sû vizs -
ga bi zo nyít vánnyal ren del ke zik, vagy

c) olyan kül föl dön ki ál lí tott ama tõr en ge déllyel ren del -
ke zik, amely nem „Ent ry Li cen ce”, nem „CEPT No vi ce
Li cen ce” és nem „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû.

(4) Kö zös sé gi ama tõr en ge délyt rá dió ama tõr kö zös ség
kap hat.

(5) Kü lön le ges ama tõr en ge délyt kap hat az a CEPT
 fokozatú Ma gyar or szá gon ki ál lí tott egyé ni ama tõr en ge -
déllyel ren del ke zõ sze mély és az a rá dió ama tõr kö zös ség,
aki/amely kü lön le ges ama tõr ál lo mást kí ván üzem ben tar -
ta ni.

(6) A rá dió ama tõr
a) a 18. évét be nem töl tött vagy 60. évét be töl tött

 személy ese tén Ma gyar or szá gon ki ál lí tott kez dõ fo ko za tú
vizs ga bi zo nyít vány alap ján kez dõ fo ko za tú,

b) alap fo ko za tú vagy „CEPT No vi ce” vizs ga bi zo nyít -
vány alap ján CEPT No vi ce fo ko za tú,

c) HAREC fo ko za tú vizs ga bi zo nyít vány alap ján CEPT 
fo ko za tú
egyé ni ama tõr en ge délyt kap hat.

(7) Az a rá dió ama tõr, aki nek kül föl dön ki ál lí tott ama tõr
en ge dé lye nem „Ent ry Li cen ce”, nem „CEPT No vi ce
 Licence” és nem „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû, éven te
leg fel jebb há rom hó nap idõ tar tam ra ama tõr ál lo más üzem -
ben tar tá sá ra jo go sí tó, CEPT No vi ce fo ko za tú egyé ni ama -
tõr en ge délyt kap hat.

(8) Az ama tõr en ge dély ki adá sá hoz frek ven cia ki je lö lés
nem szük sé ges. Az ama tõr en ge dély fo ko za ta alap ján
hasz nál ha tó frek ven cia sá vo kat és adás jel lem zõ ket a frek -
ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló mi nisz te ri ren de let tar tal maz za.

(9) A kül föl dön ki ál lí tott, „CEPT No vi ce Li cen ce” és
„CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû ama tõr en ge déllyel ren del -
ke zõ rá dió ama tõr Ma gyar or szá gon a CEPT No vi ce, illetve 
CEPT fo ko za tú ama tõr en ge dély re vo nat ko zó su gár zá si
fel té te lek kel üze mel tet he ti ama tõr ál lo má sát.
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(10) A CEPT No vi ce fo ko za tú ama tõr en ge dély te kin te -
té ben tel je sül a CEPT ECC/REC/ (05)06 Aján lá sa a CEPT
No vi ce rá dió ama tõr en ge dély rõl.

(11) A CEPT fo ko za tú ama tõr en ge dély te kin te té ben
tel je sül a CEPT T/R 61-01 Aján lá sa a CEPT rá dió ama tõr
en ge dély rõl.

(12) A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság hi va ta los lap já ban
köz zé te szi, és vál to zás ese tén mó do sít ja

a) a CEPT T/R 61-01 Aján lás „A CEPT en ge dély és
a CEPT or szá gok nem ze ti en ge dé lyei kö zöt ti megfelelõ -
ségi táb lá zat” címû II. füg ge lé ke 2. osz lo pá nak tar tal mát,
va la mint „A nem CEPT or szá gok nem ze ti en ge dé lyei és
a CEPT en ge dély kö zöt ti meg fe le lõ sé gi táb lá zat, va la mint
a CEPT igaz ga tá sok ál tal a je len aján lás nak meg fele lõen
ki bo csá tott en ge dé lyek tu laj do no sa i ra ér vé nyes mû kö dé si
jo go sult sá gok nem CEPT or szá gok ban” címû IV. füg ge lé -
ke 2. és 4. osz lo pá nak tar tal mát,

b) a CEPT ECC/REC/(05)06 Aján lás „A CEPT No vi ce 
en ge dély és a CEPT or szá gok nem ze ti No vi ce en ge dé lyei
kö zöt ti meg fe le lõ sé gi táb lá zat” címû II. füg ge lé ke 2. osz -
lo pá nak tar tal mát, va la mint „A nem CEPT or szá gok nem -
ze ti No vi ce en ge dé lyei és a CEPT No vi ce en ge dély kö zöt ti 
meg fe le lõ sé gi táb lá zat, va la mint a CEPT igaz ga tá sok ál tal
a je len aján lás nak meg fele lõen ki bo csá tott No vi ce en ge dé -
lyek tu laj do no sa i ra ér vé nyes mû kö dé si jo go sult sá gok nem 
CEPT or szá gok ban” címû IV. füg ge lé ke 2. és 4. osz lo pá -
nak tar tal mát.

Az amatõr engedély iránti kérelem

9.  §

(1) Az ama tõr en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já rást
a  hatóság ké re lem re foly tat ja le.

(2) A ké rel met a 7. mel lék let sze rin ti ki töl tött ûr lap(ok)
al kal ma zá sá val le het be nyúj ta ni. Kü lön le ges ama tõr en ge -
dély irán ti ké re lem ese tén a ter mé sze tes sze mély vagy a
 rádióamatõr kö zös ség ama tõr en ge dély irán ti ké re lem
 ûrlapját, to váb bá a kü lön le ges ama tõr ál lo más adat lap ját
kell ki töl te ni.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) egyé ni ama tõr en ge dély irán ti ké re lem ese tén
aa) a vizs ga bi zo nyít vány má so la tát, ha azt Magyar -

országon 1998. ja nu ár 1. elõtt ál lí tot ták ki, vagy kül föl dön
„CEPT No vi ce”, illetve „HAREC” meg je lö lés sel ál lí tot -
ták ki, vagy

ab) a kül föl dön ki ál lí tott ama tõr en ge dély má so la tát, ha 
az nem „CEPT No vi ce Li cen ce” és nem „CEPT Li cen ce”
meg je lö lé sû;

b) kö zös sé gi ama tõr en ge dély irán ti ké re lem ese tén
ba) az irá nyí tó ke ze lõ ama tõr en ge dé lyé nek szá mát,
bb) az irá nyí tó ke ze lõ „HAREC” meg je lö lé sû vizs ga -

bizonyítványának és „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû ama tõr

en ge dé lyé nek má so la tát, amennyi ben azo kat nem  Magyar -
országon ál lí tot ták ki,

bc) a rá dió ama tõr kö zös ség kép vi se le té re jo go sult sze -
mély ne vét és meg ha tal ma zá sát, va la mint a kö zös ség adó -
szá mát, en nek hi á nyá ban a cég jegy zés re jo go sult sze mély
adó azo no sí tó je lét,

bd) az irá nyí tó ke ze lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy más
 telepítési he lyû ama tõr ál lo más nál – a rá dió ama tõ rök nem -
ze ti kép vi se le ti és ér dek vé del mi szer ve ze te ál tal üze mel te -
tett nem ze ti vá lo ga tott ama tõr ál lo más ese tét ki vé ve – irá -
nyí tó ke ze lõi fel ada tot nem lát el;

c) kü lön le ges ama tõr en ge dély irán ti ké re lem ese tén
ca) a ki töl tött ama tõr ál lo más adat la pot, a ver seny ál lo -

más, az al kal mi és a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett
ama tõr ál lo más ese té nek ki vé te lé vel,

cb) a rá dió ama tõ rök nem ze ti kép vi se le ti és ér dek vé del -
mi szer ve ze té nek a hí vó jel re, adás jel lem zõk re és ér vé -
nyes sé gi idõ re vo nat ko zó vé le mé nyét, a rá di ós táj fu tó ver -
se nyen el he lye zett ama tõr ál lo más ese té nek ki vé te lé vel,

cc) rá dió ama tõr kö zös ség ál tal üzem ben tar tott ama tõr -
ál lo más ese tén az irá nyí tó ke ze lõ „HAREC” meg je lö lé sû
vizs ga bi zo nyít vá nyá nak és „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû
ama tõr en ge dé lyé nek má so la tát, amennyi ben azo kat nem
Ma gyar or szá gon ál lí tot ták ki,

cd) rá dió ama tõr in for má ci ót su gár zó, rá dió ama tõr kö -
zös ség ál tal üzem ben tar tott ama tõr ál lo más ese tén az irá -
nyí tó ke ze lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy más te le pí té si he lyû
ama tõr ál lo más nál – a rá dió ama tõ rök nem ze ti kép vi se le ti
és ér dek vé del mi szer ve ze te ál tal üze mel te tett ama tõr ál lo -
más ese tét ki vé ve – irá nyí tó ke ze lõi fel ada tot nem lát el,

ce) rá dió ama tõr kö zös ség ál tal üzem ben tar tott ama tõr -
ál lo más ese tén a kép vi se let re jo go sult sze mély ne vét és
meg ha tal ma zá sát, va la mint a kö zös ség adó szá mát, en nek
hi á nya ese tén a cég jegy zés re jo go sult sze mély adó azo no -
sí tó je lét.

(4) A ha tó ság kér he ti a kül föl dön ki ál lí tott vizs ga bi zo -
nyít vány, illetve ama tõr en ge dély ere de ti pél dá nyá nak  be -
mutatását.

(5) A kül föl dön ki ál lí tott vizs ga bi zo nyít ványt és ama tõr 
en ge délyt a ki ál lí tás he lye sze rin ti ál lam ban mû kö dõ
 magyar kül kép vi se le ti ha tó ság dip lo má ci ai felülhitelesí -
tése nél kül fo gad ja el a ha tó ság.

(6) A nem an gol nyel ven ki ál lí tott „CEPT No vi ce
 Licence” és „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû ama tõr en ge -
délyt hi te les for dí tás sal fo gad ja el a ha tó ság.

(7) Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ké rel mé hez
csa tol ni kell a tör vényes kép vi se lõ írás be li hoz zá já ru lá sát.

Az amatõr engedély tartalma

10.  §

(1) Az ama tõr en ge dély tar tal maz za:
a) az en ge dé lyes ne vét;
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b) az en ge dé lyes cí mét (ter mé sze tes sze mély ese tén
lak cí me, tár sa dal mi szer ve zet és ok ta tá si in téz mény ese tén 
a szék he lye);

c) az en ge dé lyes ér te sí té si cí mét;
d) ter mé sze tes sze mély ese tén az en ge dé lyes szü le té si

he lyét, ide jét;
e) ter mé sze tes sze mély ese tén az en ge dé lyes any ja ne -

vét;
f) kö zös sé gi és kü lön le ges ama tõr en ge dély ese tén a

 telepített ama tõr ál lo más te le pí té si he lyét (QTH);
g) rá dió ama tõr át ját szó ál lo más, jel adó ál lo más, ka pu -

ál lo más és rá dió ama tõr in for má ci ót su gár zó amatõrál -
lomás ese tén az ama tõr ál lo más su gár zá si jel lem zõ it;

h) az en ge dély szá mát;
i) az en ge dé lyes hí vó je lét;
j) egyé ni ama tõr en ge dély ese tén az en ge dély ki ál lí tá -

sá ul szol gá ló vizs ga bi zo nyít vány szá mát;
k) rá dió ama tõr kö zös ség ré szé re ki ál lí tott en ge dély

ese tén az irá nyí tó ke ze lõ ama tõr en ge dé lyé nek szá mát;
l) az en ge dély fo ko za tát;
m) a táv író adás mód hasz ná la tá nak le he tõ sé gét vagy

til tá sát;
n) az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jét;
o) a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé sét;
p) az en ge dély ki ál lí tá sá nak ide jét.

(2) Az egyé ni ama tõr en ge dély mel lék le te a 8. mel lék let
sze rin ti rá dió ama tõr iga zol vány.

(3) Az en ge dé lyes vagy az ama tõr ál lo más ada ta i nak
meg vál to zá sa ese tén har minc na pon be lül kér ni kell a
 hatóságtól az ama tõr en ge dély mó do sí tá sát.

(4) A kö zös sé gi ama tõr en ge dély ben sze rep lõ te le pí té si
hely (QTH) leg fel jebb hat van nap ra tör té nõ megváltoz -
tatásához nem kell az en ge dély mó do sí tá sát kér ni, de a
meg vál toz ta tást elõ ze tesen be kell je len te ni a ha tó ság nak.

(5) Az egyé ni ama tõr ál lo más te le pí té si he lyé nek (QTH)
hat van na pon túli meg vál toz ta tá sát elõ ze tesen be kell
 jelenteni a ha tó ság nak.

Az amatõr engedély érvényességi területe
és érvényességi ideje

11.  §

(1) Az egyé ni ama tõr ál lo más és a rá di ós táj fu tó ver se -
nyen el he lye zett ama tõr ál lo más en ge dé lye Ma gyar or szág
tel jes te rü le tén, a kö zös sé gi és a kü lön le ges ama tõr en ge -
dély – a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett ama tõr ál lo -
más ki vé te lé vel – az ab ban fel tün te tett te le pí té si he lyen ér -
vé nyes.

(2) Az egyé ni ama tõr en ge dély ér vé nyes sé gi ide je:
a) kez dõ fo ko za tú en ge dély ese tén
aa) 4 év, ad dig az idõ pon tig, amíg a ké rel me zõ nem töl -

töt te be a 18. évét,

ab) 5 év, ha a ké rel me zõ a 60. évét be töl töt te;

b) CEPT No vi ce fo ko za tú en ge dély ese tén

ba) 2 év, ha a ké rel me zõ nem töl töt te be a 60. évét,

bb) egyéb ese tek ben 5 év;

c) CEPT fo ko za tú en ge dély ese tén 5 év.

(3) A kö zös sé gi ama tõr en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
5 év, amely nem le het hosszabb, mint az irá nyí tó ke ze lõ
egyé ni ama tõr en ge dé lyé nek ér vé nyes sé ge.

(4) A kü lön le ges ama tõr en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
– az al kal mi ama tõr ál lo más ese tét ki vé ve – leg fel jebb 5 év, 
de nem le het hosszabb, mint az irá nyí tó ke ze lõ egyé ni
ama tõr en ge dé lyé nek ér vé nyes sé ge. Ezen be lül az ér vé -
nyes sé gi idõt a ha tó ság a rá dió ama tõ rök nem ze ti képvi -
seleti és ér dek vé del mi szer ve ze té nek vé le mé nye alap ján
 állapítja meg.

(5) Al kal mi ama tõr ál lo más ese tén az ér vé nyes sé gi idõ
az év for du ló ról való meg em lé ke zés, illetve a ren dez vény
idõ tar ta ma, de leg fel jebb egy év, és nem le het hosszabb,
mint az irá nyí tó ke ze lõ egyé ni ama tõr en ge dé lyé nek ér vé -
nyes sé ge.

(6) Az ama tõr en ge dély meg hosszab bí tá sát az en ge dé -
lyes írás ban kér he ti a ha tó ság tól az en ge dély le jár ta elõtt
leg fel jebb 60 nap pal a 7. mel lék let sze rin ti ki töl tött
 ûrlap(ok) al kal ma zá sá val.

Hívójel

12.  §

(1) A hí vó jel az en ge dé lyes hez kö tött.

(2) A hí vó je let a ha tó ság je lö li ki az ama tõr en ge dély -
ben.

(3) A hí vó jel – az al kal mi ama tõr ál lo más, a ver seny ál lo -
más és a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett ama tõr ál lo -
más ese té nek ki vé te lé vel – leg alább 5 és leg fel jebb 7 ka -
rak ter bõl áll.

(4) Az al kal mi ama tõr ál lo más hí vó je le leg alább 5 és
leg fel jebb 10 ka rak ter bõl áll.

(5) A ver seny ál lo más hí vó je le 4 ka rak ter bõl áll.

(6) A hí vó jel ben – a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett 
ama tõr ál lo más ese tét ki vé ve – az elsõ két ka rak ter HA
vagy HG, a to váb bi rész elsõ kar ak te re szám jegy, utol só
kar ak te re betû.

(7) A rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett ama tõr ál lo -
más hí vó je le csak MO, MOE, MOI, MOS, MOH vagy
MO5 le het.

(8) A hí vó jel ben nem ad ha tó ki az SOS be tû kom bi ná ció.

(9) A ter mé sze tes sze mély egyé ni ama tõr en ge dély
 szerint egy hí vó jel lel ren del kez het, de kü lön le ges ama tõr
en ge dé lyek alap ján to váb bi hí vó je lek kel is ren del kez het.



(10) Kö zös sé gi ama tõr en ge dély sze rint a rá dió ama tõr
kö zös ség ama tõr ál lo más te le pí té si he lyen ként egy-egy
 hívójellel ren del kez het. A kö zös ség kü lön le ges ama tõr
 engedélyek alap ján to váb bi hí vó je lek kel is ren del kez het.

(11) A meg szûnt egyé ni ama tõr en ge dély hez tar to zó
 hívójel más ké rel me zõ szá má ra

a) kez dõ és CEPT No vi ce fo ko za tú en ge dély ese tén 2 év,
b) CEPT fo ko za tú en ge dély ese tén 3 év
el tel té vel je löl he tõ ki újra.

13.  §

(1) Ha az ama tõr ál lo más te le pí té si he lye ide ig le ne sen
meg vál to zik, az új te le pí té si hely rõl tör té nõ for gal ma zás
so rán a hí vó je let a kö vet ke zõk sze rint kell ki egé szí te ni:

a) hí vó jel/M föld i moz gó ama tõr ál lo más ese tén;
b) hí vó jel/MM bel ví zi vagy ten ge ri moz gó ama tõr ál lo -

más ese tén;
c) hí vó jel/AM légi moz gó ama tõr ál lo más ese tén;
d) hí vó jel/P min den más eset ben.

(2) Annak a rá dió ama tõr nek, aki a kül föl dön ki ál lí tott
„CEPT No vi ce Li cen ce” vagy „CEPT Li cen ce” meg je lö -
lé sû ama tõr en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott hí vó je lét kí ván ja 
hasz nál ni – a sa ját hí vó je le elõtt, at tól tört vo nal lal el vá -
laszt va – a HA be tû párt is hasz nál nia kell.

Nyilvántartás

14.  §

(1) A ha tó ság az Eht.-ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak
vég re haj tá sa ér de ké ben ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet a
 rádióamatõr vizs gá ra való je lent ke zé si la pon, az ama tõr
en ge dély irán ti ké re lem ben, a vizs ga bi zo nyít vány ban és az 
ama tõr en ge dély ben sze rep lõ ada tok ról.

(2) A ha tó ság hí vó jel jegy zé ket ve zet, amely tar tal maz -
za az en ge dé lyes hí vó je lét, ne vét és cí mét, az ama tõr en ge -
dély szá mát, ér vé nyes sé gi ide jét és fo ko za tát, to váb bá a
mor ze vizs ga meg lé té nek jel zé sét.

(3) A ha tó ság a hí vó jel jegy zé ket hon lap ján két ha von ta
fris sít ve köz zé te szi. Amennyi ben a rá dió ama tõr nem já rult 
hoz zá sze mé lyes ada ta i nak nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz,
tel jes neve he lyett csak a ke reszt ne ve, cí me ként csak a
 település neve ke rül a köz zé tett jegy zék be.

Forgalmazás

15.  §

(1) A rá dió ama tõr csak a sa ját egyé ni, kö zös sé gi vagy
 különleges ama tõr en ge dé lye sze rin ti hí vó je let használ -
hatja.

(2) A rá dió ama tõr min den össze köt te tés kez de te kor és
be fe je zé se kor, a for gal ma zás so rán leg alább há rom adás -

vé te li pe ri ó dus után, illetve a kí sér le tek so rán leg alább
10 per cen ként, to váb bá má sik rá dió ama tõr vagy a ha tó ság
ké ré sé re kö te les a hí vó je lét kö zöl ni.

(3) Rá dió ama tõ rök csak egy más kö zött for gal maz hat -
nak. Ki vé telt je len t a szük ség- és vész hely zet, ami kor a
 rádióamatõr a se gít ség nyúj tás sal kap cso la tos in for má ci ó -
kat kö te les har ma dik fél szá má ra to váb bí ta ni.

(4) A rá dió ama tõ rök egy más kö zöt ti be szél ge té sét  köz -
érthetõ nyel ven kell le foly tat ni. Kö zért he tõ nyelv nek szá -
mít min den élõ nyelv, a rá dió ama tõ rök ál tal hasz nált kó -
dok és rö vi dí té sek, va la mint a nem zet kö zi leg el fo ga dott
rá dió táv köz lé si rö vi dí té sek.

(5) A for gal ma zás so rán a rá dió ama tõ rök a rá dió ama tõr
te vé keny sé gük kel kap cso la tos té má kat, kí sér le te ket és a
to vább kép zé sü ket szol gá ló tárgy kö rö ket be szél he tik meg.

(6) A for gal ma zás so rán ti los:
a) ipar i, gaz da sá gi, ke res ke del mi jel le gû adat és tá jé -

koz ta tás köz lé se;
b) a nem ama tõr szol gá lat cél ját szol gá ló elekt ro ni kus

hír köz lõ há ló zat igény be vé te lé nek he lyet te sí té se;
c) mû sor su gár zá sa;
d) ha mis vagy meg té vesz tõ jel adá sa;
e) in for má ció rej tõ mód szer al kal ma zá sa;
f) azo no sí tás nél kü li jel adá sa;
g) mo du lá ció nél kü li vi võ frek ven cia 2 per cen túli sugár -

zása, ki vé ve a rá dió ama tõr jel adó ál lo más ese tét.

16.  §

(1) For gal ma zás so rán az ama tõr ál lo más te le pí té si  helyén 
kell tar ta ni a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat:

a) ama tõr en ge dély;
b) for gal mi napló;
c) az ama tõr ál lo más mû sza ki le írá sa, tömb váz la ta, a

 saját ké szí té sû be ren de zé sek kap cso lá si rajz a.

(2) Kö zös sé gi és kü lön le ges ama tõr en ge dély alap ján
üze mel te tett ama tõr ál lo más ese tén az ál lo más te le pí té si
he lyén kell tar ta ni az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül
az ál lo má son rá dió ama tõr te vé keny sé get foly ta tó sze mé -
lyek név jegy zé két.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en:
a) moz gó ama tõr ál lo más és nem a te le pí té si he lyen tör -

té nõ for gal ma zás ese tén az ama tõr en ge délyt vagy a rá dió -
ama tõr iga zol ványt, to váb bá a sze mély azo nos sá got iga -
zoló ira tot kell kéz nél tar ta ni;

b) sze mély zet nél kül mû kö dõ ama tõr ál lo más ese tén az
ira to kat az en ge dé lyes cí mén kell tar ta ni.

Forgalmi napló

17.  §

(1) A rá dió ama tõr for gal mi nap lót kö te les ve zet ni, és azt 
az utol só be jegy zés tõl szá mí tott leg alább 5 évig meg -
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õrizni. A for gal mi nap ló ban össze köt te té sen ként leg alább
az aláb bi ada to kat kell nap ra ké szen fel tün tet ni:

a) dá tum;
b) for gal ma zás meg kez dé sé nek ide je (egyez te tett vi lág -

idõ, UTC sze rint);
c) el len ál lo más hí vó je le;
d) frek ven cia, adás mód;
e) össze köt te tés mi nõ sé gi jel lem zõi (R S T).

(2) Át ját szó ál lo más hasz ná la ta ese tén a for gal mi nap ló -
ba ele gen dõ az át ját szón való for gal ma zás té nyét, kez de tét
és vé gét be ír ni.

(3) Moz gó ama tõr ál lo más és kü lön le ges ama tõr ál lo más
for gal má ról – a ver seny ál lo más és az al kal mi amatõrál -
lomás ese té nek ki vé te lé vel – nem kell for gal mi nap lót
 vezetni.

Sugárzási korlátok

18.  §

(1) A rá dió ama tõr kö te les be tar ta ni a 0 Hz–300 GHz kö -
zöt ti frek ven cia tar to má nyú elekt ro mos, mág ne ses és
elekt ro mág ne ses te rek la kos ság ra vo nat ko zó egész ség -
ügyi ha tár ér té ke i rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben foglal -
takat.

(2) For gal ma zás so rán tö re ked ni kell arra, hogy a ki su -
gár zott tel je sít mény és a sáv szé les ség ne lép je túl az össze -
köt te tés biz ton sá gos fenn tar tás hoz szük sé ges ér té ket.

(3) Az ama tõr ál lo más ál tal oko zott, illetve tûrt rá dió za -
va rok ra vo nat ko zó an az Eht. 68.  §-a és a pol gá ri frek ven -
cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló minisz -
teri ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) Az ama tõr ál lo más adó és adó ve võ be ren de zé se in
vég zen dõ be ál lí tá si, ja ví tá si és mé ré si fel ada to kat mû -
antennával le zárt an ten na ki me net mel lett kell vé gez ni.

Hatósági ellenõrzés

19.  §

(1) A ha tó ság ellen õr zi a rá dió ama tõ rök te vé keny sé gét
és ama tõr ál lo má sa it.

(2) A ha tó sá gi ellen õr zés so rán szük sé ges sé váló ha tó -
sá gi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat leg fel jebb ti zen öt munka -
napig tart hat.

(3) Az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség gel és a frek -
ven cia hasz ná lat tal kap cso la tos kér dé sek tisz tá zá sa ér de -
ké ben a ha tó ság meg kö ve tel he ti, hogy a rá dió ama tõr a
vizs gá la ti idõ szak ban nap ló sze rû en rög zít se és a ha tó ság -
nak be mu tas sa az ama tõr ál lo más mû kö dé sé nek a ha tó ság
ál tal meg ha tá ro zott ada ta it.

(4) A ha tó ság a su gár zott je lek vé te lé vel és rög zí té sé vel
az ama tõr ál lo mást azo no sít hat ja, és for gal mi jel lem zõ it
 ellenõrizheti.

(5) Az ama tõr ál lo más nem jog sze rû hasz ná la tá nak jog -
kö vet kez mé nye i re az Eht. 68.  §-ában és az egyes sza bály -
sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
67.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Az amatõr engedély visszavonása

20.  §

(1) Amennyi ben a ha tó ság tu do mást sze rez ar ról, hogy
az en ge dé lyes a 10.  § (4) vagy (5) be kez dé sé ben fog lalt be -
je len té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, az en ge dé lyest
fel szó lít ja a be je len tés pót lá sá ra. Amennyi ben az en ge dé -
lyes a fel szó lí tás nak a ki tû zött ha tár idõn be lül nem tesz
ele get, a ha tó ság az ama tõr en ge délyt ha tá ro zat ban vissza -
von ja.

(2) A ha tó ság vissza von ja az ama tõr en ge délyt at tól,
a) aki vel szem ben ezt a bí ró ság jog erõs íté le té ben el -

ren del te,
b) aki ellen rá dió ama tõr te vé keny ség gel kap cso la tos,

jog erõs el ma rasz ta ló sza bály sér té si ha tá ro za tot har ma dik
al ka lom mal hoz tak.

Záró és átmeneti rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zé sek ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép 
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a rá dió ama tõr szol gá lat ról  szóló 8/2002. (XII. 25.)
IHM ren de let,

b) a rá dió táv köz lés sel kap cso la tos egyes ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 12/2003. (IX. 30.) IHM ren de let 5. és
6.  §-a, va la mint 7.  §-ának (4) be kez dé se,

c) a rá dió be ren de zé sek rõl és az elekt ro ni kus hír köz lõ
vég be ren de zé sek rõl, va la mint meg fe le lõ sé gük köl csön ös
el is me ré sé rõl  szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM ren de let 13.  §-a, 
va la mint 1. mel lék le té nek 6. pont ja,

d) a pol gá ri frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi el já -
rá sa i ról  szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM ren de let 34.  §-a,

e) a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let 1. füg -
ge lé ké ben az „RA”, „RB”, „RC”, „UA”, „UB” és „UC”
rö vi dí tés.

(2) E ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja, 4.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja, 8.  §-a (6) be kez dé sé nek
a) pont ja, 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint
12.  §-a (11) be kez dé sé nek a) pont ja 2006. no vem ber 1-jén
lép ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a frek ven -
cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let
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a) 2. mel lék le té nek IV. fe je ze te he lyé be e ren de let
9. mel lék le te lép,

b) 1. füg ge lé ke a kö vet ke zõ rö vi dí té sek kel egé szül ki:

[A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése]

„FM Fre qu en cy Mo du la ted
Frek ven cia mo du lált

NBFM Nar row-Band Fre qu en cy Mo du la ted
Kes keny sá vú frek ven cia mo du lált

TV Te le vi si on
Te le ví zió”

22.  §

(1) E ren de let hatályba lépése elõtt ki adott

a) CEPT A szin tû, alap fo kú vizs ga bi zo nyít vány az
e ren de let sze rin ti, mor ze vizs gá val ki egé szí tett alap fo ko -
za tú,

b) CEPT A szin tû, kö zép- és fel sõ fo kú vizs ga bi zo nyít -
vány az e ren de let sze rin ti, mor ze vizs gá val ki egé szí tett
HAREC fo ko za tú,

c) CEPT B szin tû, alap fo kú vizs ga bi zo nyít vány az
e ren de let sze rin ti alap fo ko za tú,

d) CEPT B szin tû, kö zép- és fel sõ fo kú vizs ga bi zo nyít -
vány az e ren de let sze rin ti HAREC fo ko za tú

vizs ga bi zo nyít vány nak fe le l meg.

(2) Ké re lem re a ha tó ság a ren de let hatályba lépése elõtt
si ke re sen le tett rá dió ama tõr vizs gák ról az e ren de let sze -

rin ti vizs ga bi zo nyít vá nyo kat vagy vizs ga bi zo nyít vány
má so la to kat ál lít ja ki.

(3) Frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság szem pont já ból az
e ren de let hatályba lépése elõtt ki adott

a) UA fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze rin ti
CEPT No vi ce fo ko za tú,

b) UB, UC fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze -
rin ti CEPT fo ko za tú,

c) RA fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze rin ti,
táv író adás mód ra való jo go sult ság gal ki egé szí tett CEPT
No vi ce fo ko za tú,

d) RB, RC fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze -
rin ti, táv író adás mód ra való jo go sult ság gal ki egé szí tett
CEPT fo ko za tú
ama tõr en ge dély nek fe le l meg.

(4) E ren de let hatályba lépése elõtt ki adott egyé ni ama -
tõr en ge dély mó do sí tá sa vagy meg hosszab bí tá sa irán ti
 kérelem ese tén az en ge dé lyes meg tart hat ja az ama tõr
 engedélyében ki je lölt hí vó je lét. Ha a ké re lem be nyúj tá sa -
kor az en ge dé lyes több egyé ni ama tõr en ge dé lye alap ján
kü lön bö zõ hí vó je lek kel ren del ke zik, a ha tó ság vissza -
vonja az en ge dé lyes va la mennyi egyé ni ama tõr en ge dé -
lyét, és he lyet tük egy új egyé ni ama tõr en ge délyt ad ki. Az
en ge dé lyes a ké rel mé ben meg je löl he ti, hogy me lyik ko -
ráb bi hí vó je lét kí ván ja meg tar ta ni.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
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1. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

Rádióamatőr vizsga tárgykörök1 
 

A vizsga anyaga csak az amatőrállomásokon végzett forgalmazások, kísérletek és vizsgálatok szempontjából 
jelentős tárgykörökre terjed ki. Ebbe beletartoznak az áramkörök és diagramjaik. A kérdések vonatkozhatnak 
integrált vagy diszkrét alkatrészekből épült áramkörökre.  
 
A vizsgázónak az elméleti tárgykörök ismeretén kívül gyakorlati vizsgát is kell tennie forgalmazási készségből. 
 
Az egyes tárgykörök ismerete a vizsga fokozatától függően kötelező, amit az alábbi táblázatokban X jelöl. 
A táblázatok fejlécében a vizsgafokozatokra alkalmazott jelölések: 

E = Kezdő fokozat 
A = Alap fokozat 
B = HAREC fokozat 

A tárgykörök ismeretének megkívánt mélysége az egyes vizsgafokozatoknál: 
Kezdő: alapfokú elméleti tájékozottság, elemi ismeretek az elektromosság és a rádiótechnika területén. Az 
amatőrállomás berendezéseinek beállításának, ellenőrzésének készség szintű ismerete. 
Alap: az alapfokú elméleti tájékozottságon kívül az eszközök gyakorlati ismerete. Ismerni kell az amatőr 
állomás fő részeit, azok rendeltetését és felépítését blokkvázlat szinten. 
HAREC: az alap fokozatnál megkívánt mélységen felül az áramkörök felismerő, elemző ismerete, műszaki 
jellemzőik meghatározása és összekapcsolása, a működés ismertetése. Az amatőrállomás fő részeinek 
ismerete kapcsolási rajz szinten. 
A vizsga fokozatától függetlenül készség szintű vizsga tehető morze ismeretekből.  

Általános követelmények: 
 E A B 
1. A hivatkozott mennyiségek mértékegységei, valamint azok általánosan 

használt többszörösei és törtrészei X X X 

2. Az összetett szimbólumok használata X X X 
3. Matematikai fogalmak és műveletek:    

számtani alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) X X X 
törtek X X X 
tíz hatványai, kitevős mennyiségek, logaritmusok   X 
négyzetre emelés, négyzetgyökvonás  X X 
inverz értékek   X 
lineáris és nemlineáris diagramok értelmezése   X 
bináris számrendszer   X 

4. A képletek alkalmazása és azok átalakítása   X 

                                              
1 A CEPT T/R 61-02 Ajánlása és ERC 32. Jelentése alapján 
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I. Műszaki tárgykör: 
1. Villamosság-, elektromágnesség- és rádió-elmélet E A B 
1.1. Vezetőképesség: 

vezető, félvezető, szigetelő X X X 
áram, feszültség, ellenállás X X X 
amper, volt és ohm mértékegységek X X X 
Ohm-törvény X X X 
Kirchhoff-törvények   X 
villamos teljesítmény  X X 
teljesítmény mértékegységei X X X 
villamos energia   X 
telep kapacitása (amperóra)   X 

1.2. Áramforrások: 
telepek és tápegységek X X X 
feszültségforrás, forrásfeszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás, 
kapocsfeszültség  X X 

feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása   X 
1.3. Villamos tér: 

villamos térerősség   X 
térerősség mértékegysége (Volt/méter)   X 
villamos terek árnyékolása   X 

1.4. Mágneses tér: 
áramvezető körül kialakuló mágneses tér   X 
mágneses terek árnyékolása   X 

1.5. Elektromágneses tér: 
rádióhullámok, mint elektromágneses hullámok X X X 
terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz összefüggése X X X 
polarizáció  X X 

1.6. Szinuszos jelek: 
grafikus ábrázolása az idő függvényében X X X 
pillanatérték, amplitúdó, effektív érték, átlagérték   X 
periódus, periódusidő  X X 
frekvencia X X X 
frekvencia mértékegysége X X X 
fázis, fáziskülönbség   X 

1.7. Nem-szinuszos jelek: 
hangfrekvenciás jelek  X X 
digitális jelek, négyszögjel  X X 
grafikus ábrázolás az idő függvényében  X X 
egyenfeszültségű komponens, alaphullám, magasabb harmonikusok   X 
zajok (vevő termikus zaja, sávzaj, zajsűrűség, vevő hasznos sávszéles-
ségébe eső zajteljesítmény)   X 
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1.8. Modulált jelek: 

modulációk típusai, előnyeik, hátrányaik X X X 
modulálatlan vivőhullám (CW) X X X 
amplitúdómoduláció (AM) X X X 
fázismoduláció, frekvenciamoduláció (FM) és egyoldalsávos amplitúdó-
moduláció (SSB) X X X 

modulációs löket és modulációs index   X 
vivő, oldalsávok, sávszélesség  X X 
CW, AM, SSB és FM jelek hullámalakjai   X 
CW, AM és SSB jelek spektruma   X 
digitális modulációk: FSK, BPSK, QPSK, QAM  X X 
digitális modulációk: bit sebesség, karakter sebesség (Baud-rate) és 
sávszélesség   X 

ciklikus redundancia vizsgálat (CRC), újraküldés, hibakorrekció (FEC)    X 
1.9. Teljesítmény és energia: 

szinuszos jelek teljesítménye X X X 
a következő dB értékekhez tartozó teljesítményarányok: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 
10 dB, 20 dB (mind pozitív, mind negatív értékeik esetén)   X 
egymás után kapcsolt erősítők vagy csillapítók bemeneti és kimeneti 
teljesítmény arányai dB-ben   X 

illesztés és annak fajtái   X 
be- és kimeneti teljesítmény és a hatásfok közötti összefüggés  X X 
csúcs burkoló teljesítmény (PEP)   X 

1.10. Digitális jelfeldolgozás: 
mintavételezés és kvantálás  X X 
legkisebb mintavételi frekvencia (Nyquist frekvencia)   X 
konvolució (időtartományban/frekvenciatartományban, grafikai meg-
jelenítés)   X 
kiegyenlítő (anti aliasing) szűrés, visszaállító szűrés   X 
analóg-digitális/ digitál-analóg konvertálás (ADC/DAC)   X 

 
2. Alkatrészek E A B 
2.1. Ellenállás: 

ellenállás fogalma X X X 
ellenállás mértékegysége X X X 
áram-feszültség karakterisztika   X 
teljesítmény-disszipáció  X X 
színkódok alapelve  X X 
ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása X X X 

2.2. Kondenzátor: 
kapacitás fogalma X X X 
kapacitás mértékegysége X X X 
kapacitás összefüggése a méretekkel és a dielektrikummal   X 
reaktancia   X 
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feszültség és áram közötti fázisviszonyok   X 
kondenzátorok jellemzői, fix és változtatható kapacitású kondenzátor (lég-, 
csillám-, keramia-, műanyagszigetelésű-, és elektrolitikus kondenzátorok)  X X 

kondenzátorok párhuzamos kapcsolása X X X 
2.3. Induktivitás: 

önindukciós tényező   X 
induktivitás mértékegysége X X X 
menetszám, az átmérő, a hossz és a mag anyagának hatása 
az induktivitásra   X 

reaktancia   X 
feszültség és áram közötti fázisviszonyok   X 
jósági tényező   X 

2.4. Transzformátor: 
ideális transzformátor   X 
összefüggések a menetszám-arány és a feszültség-, áram- és 
impedancia arány között   X 

transzformátor típusok, alkalmazások  X X 
2.5. Dióda: 

diódák használata és alkalmazása  X X 
egyenirányító dióda  X X 
Zener-dióda  X X 
fényemittáló dióda (LED)   X 
kapacitásdióda (varicap)   X 
záróirányú feszültség, áram és teljesítmény   X 

2.6. Tranzisztor: 
a tranzisztor, mint erősítő és oszcillátor  X X 
pnp és npn tranzisztorok   X 
erősítési tényező   X 
térvezérlésű tranzisztor (n- és p-csatornás, j-FET) és bipoláris tranzisztor 
összehasonlítása   X 

gate (vezérlőelektróda) és a source (forráselektróda) közötti ellenállás   X 
drain (nyelő) árama és feszültsége közötti viszony   X 
tranzisztor földelt-emitteres, -bázisú és -kollektoros 
kapcsolásban: a kapcsolások be- és kimeneti impedanciája, az előfeszítés 
módszerei 

  X 

2.7. Egyéb: 
egyszerű termikus eszközök, elektroncsövek   X 
feszültségek és impedanciák a nagyteljesítményű elektroncsöves 
fokozatokban, impedancia transzformálás   X 

egyszerű integrált áramkörök (beleértve a műveleti erősítőket)   X 
hőviszonyok egyszerű áramkörökben   X 
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3. Áramkörök E A B 
3.1. Alkatrészek kombinálása: 

ellenállások, kondenzátorok, tekercsek, diódák és transzformátorok soros 
és párhuzamos kapcsolása  X X 

áramok és feszültségek a fenti áramkörökben   X 
nem ideális ellenállás, kondenzátor és tekercs nagyfrekvenciás 
viselkedése   X 

3.2. Hangolt körök és szűrök: 
soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete  X X 
rezonanciafrekvencia  X X 
hangolt rezgőkör jósági tényezője   X 
sávszélesség  X X 
sáváteresztő szűrő  X X 
aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő és sávzáró szűrők passzív 
elemekből   X 

szűrők frekvenciamenete   X 
Pí-szűrő, és T- szűrő   X 
kvarckristály, kvarcszűrő   X 
nem ideális elemek hatásai   X 
digitális szűrők (lásd 1.10. és 3.8.)   X 

3.3. Tápegység: 
félhullámú és teljeshullámú egyenirányító áramkörök, hídkapcsolású 
egyenirányító  X X 

simító áramkörök  X X 
kisfeszültségű tápegységek stabilizátor áramkörei   X 
kapcsolóüzemű tápegységek, elválasztás, EMC   X 

3.4. Erősítő: 
kisfrekvenciás erősítők  X X 
nagyfrekvenciás erősítők  X X 
erősítési tényező, erősítés szabályozása   X 
amplitúdó-frekvencia jelleggörbe és sávszélesség   X 
A, AB, B, és C osztályú erősítők  X X 
erősítők nemlineáris torzításai, túlvezérlés   X 

3.5. Detektor: 
AM detektor (burkoló detektor)  X X 
diódás detektor X X X 
produkt detektor és beat oszcillátor (BFO)  X X 
FM detektor  X X 

3.6. Oszcillátor: 
visszacsatolás (szándékos és nem szándékos rezgések)   X 
frekvenciát és a stabil rezgési feltételeket befolyásoló tényezők   X 
LC oszcillátor  X X 
kristályoszcillátor, harmonikus (overtone) oszcillátor   X 
feszültségvezérelt oszcillátor (VCO)   X 
fáziszaj   X 
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3.7. Fáziszárt hurok (PLL): 
szabályozó hurok, komparátor áramkörök   X 
frekvencia szintézis programozható osztóval a visszacsatoló hurokban   X 

3.8. Diszkrét idejű jelek és rendszerek: 
véges (FIR) és végtelen (IIR) válaszidejű szűrők elrendezése   X 
Fourier transzformáció (DFT, FFT, grafikus ábrázolás)   X 
közvetlen digitális szintézis (DDS)   X 

 
4. Vevők E A B 
4.1. Típusai: 

egyenes vevő X X X 
egyszer- és kétszertranszponált szuperheterodin vevő  X X 

4.2. Tömbvázlatok: 
CW vevő (A1A)  X X 
AM vevő (A3E) X X X 
SSB vevő (J3E)  X X 
FM vevő (F3E) X X X 

4.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés): 
nagyfrekvenciás erősítő (hangolható vagy fix átvitelű)  X X 
oszcillátor (fix és szabályozható)  X X 
keverő  X X 
középfrekvenciás erősítő  X X 
határoló   X 
detektor, beleértve a produkt detektort X X X 
hangfrekvenciás erősítő  X X 
automatikus erősítésszabályozás (AGC)   X 
S-mérő   X 
zajzár  X X 
tápegység  X X 

4.4. Vevők jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva): 
szomszédos csatorna   X 
szelektivitás  X X 
érzékenység   X X 
vevőzaj, zajtényező   X 
stabilitás   X 
tükörfrekvencia   X 
lefulladás, vevő blokkolás   X 
intermoduláció, keresztmoduláció   X 
visszakeverés (fáziszaj)   X 

 
5. Adók E A B 
5.1. Típusai:  

frekvenciaáttevéses (keveréses) és anélküli adók  X X 
5.2. Tömbvázlatok: 

CW adó (A1A)  X X 
SSB adó (J3E)  X X 
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FM adó (F3E) X X X 
hangfrekvenciás moduláció a PLL VCO-jában  X X 

5.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés): 
keverő  X X 
oszcillátor (kristályoszcillátor, VFO)  X X 
elválasztó fokozat  X X 
meghajtó  X X 
frekvenciatöbbszöröző  X X 
teljesítményerősítő  X X 
kimeneti illesztés  X X 
kimeneti szűrő (Pí-szűrő)  X X 
frekvenciamodulátor X X X 
fázismodulátor  X X 
SSB modulátor  X X 
kristályszűrő   X 
tápegység  X X 

5.4. Adók jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva): 
frekvenciastabilitás  X X 
rádiófrekvenciás sávszélesség  X X 
oldalsávok  X X 
hangfrekvenciás tartomány   X 
nemlinearitás (harmonikus és intermodulációs torzítás)  X X 
kimeneti impedancia   X 
kimenő teljesítmény X X X 
hatásfok   X 
frekvencialöket   X 
modulációs index   X 
CW billentyűzési kattogás, csipogás   X 
SSB túlvezérlés és fröcskölés (Splattering)   X 
zavaró nagyfrekvenciás kisugárzások  X X 
készüléksugárzások   X 
fáziszaj   X 

 
6. Antennák és tápvonalak E A B 
6.1. Antennák típusai: 

középen táplált félhullámú antenna X X X 
végén táplált félhullámú antenna  X X 
hajlított dipól   X 
negyedhullámú függőleges antenna (földelt alap) X X X 
parazitaelemes antenna (Yagi)  X X 
apertúra antenna (parabolikus reflektor, tölcsérantenna)   X 
többsávos antennák (trap dipól)   X 

6.2. Antennák jellemzői: 
feszültség és áram eloszlása az antennán   X 
impedancia a betáplálási ponton X X X 
nem rezonáns antenna kapacitív vagy induktív impedanciája   X 



 
 
 
 
242 INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 6. szám 
 

polarizáció   X 
antenna irányítottsága, hatásfoka nyeresége   X 
besugárzott terület   X 
effektív kisugárzott teljesítmény (ERP, EIRP) X X X 
előre-hátra viszony   X 
vízszintes és függőleges sugárzási diagramok   X 

6.3. Tápvonalak: 
párhuzamos vezetőkből álló tápvonal   X 
koaxiális kábel, csatlakozók X X X 
hullámvezető   X 
hullámimpedancia (Z0)   X 
sebességtényező   X 
állóhullámarány X X X 
veszteségek  X X 
balun X X X 
antenna illesztés X X X 
antenna hangoló egységek szerepe (Pí-tag, T-tag) X X X 
konstrukciók és felhasználási módok  X X 
táplálási módok, előnyök és hátrányok  X X 

 
7. Hullámterjedés: E A B 

szakasz-csillapítás, jel-zaj viszony X X X 
közvetlen átlátás (szabadtéri terjedés, a távolság négyzetével fordított 
arányú törvényszerűség)   X 

ionoszféra rétegek és hatásuk X X X 
ionoszféra rétegeinek hatása a rövidhullámok terjedésére  X X X 
Nap hatása az ionoszférára   X  
többutas terjedés az ionoszférában   X 
kritikus frekvencia   X 
maximális használható frekvencia (MUF)   X 
felületihullám, térhullám, kisugárzási szög és áthidalt távolság X X X 
fading  X X 
troposzférikus terjedés (Duct-jelenség, szóródás)  X X 
antenna magasságának hatása az áthidalható távolságra (rádió horizont)  X X 
hőmérsékleti inverzió   X 
szórt (sporadikus ) E-visszaverődés   X 
auróra jelenség hatása a terjedésre   X 
meteor-nyomvonalas terjedés    X 
Hold-visszaverődés   X 
galaktikus zajok   X 
földi eredetű zajok (termikus zaj)   X 
atmoszférikus zajok (távoli villámlás)   X 
időjárási viszonyok hatása a VHF és UHF terjedésre  X X 
RH, URH és a mikrohullámú terjedés sajátosságai  X X 
Napfolt-ciklus és hatása a rádiótávközlésre  X X 
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terjedési előrejelzésekhez szükséges ismeretek: domináns zajforrások, jel-
zaj viszony, legkisebb vehető jelszint, szakasz, antennanyereség, tápvonal 
csillapítás, legkisebb adóteljesítmény 

  X 

 
8. Mérések E A B 
8.1. Mérések végzése: 

egyen és váltakozó feszültség és áram mérése X X X 
mérési hibák: frekvencia, hullámalak és a műszerek belső ellenállásának 
hatása a mérés pontosságára   X 
ellenállás mérése  X X 
egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése: átlagos 
teljesítmény, csúcs burkoló teljesítmény (PEP)  X X 

feszültség- állóhullámarány (VSWR) mérése  X X 
rádiófrekvenciás jel és burkolójának hullámalak-mérése   X 
frekvenciamérés  X X 
rezonanciafrekvencia mérése   X 

8.2. Mérőműszerek: 
több méréshatárú műszer (digitális, analóg)  X X 
rádiófrekvenciás teljesítménymérő   X 
reflektométer híd, állóhullámarány-mérő (SWR-mérő)  X X 
frekvenciaszámláló   X 
abszorbciós frekvenciamérő  X X 
jelgenerátor   X 
oszcilloszkóp   X 
spektrumanalizátor   X 
műterhelés X X X 

 
9. Zavarkibocsátás és zavartűrés E A B 
9.1. Zavarok elektronikus berendezésekben: 

blokkolás   X 
intermoduláció   X 
zavarok a hasznos jelben (TV, rádió) X X X 
zavarok a hangfrekvenciás áramkörökben  X X 

9.2. Zavarok oka elektronikus berendezésekben: 
adó térerőssége X X X 
adó zavaró sugárzásai X X X 
nemkívánatos hatás a berendezésre: az antennabemenet felől, más 
csatolt vonalak felől (hálózat, hangszóró, csatlakoztatott kivezetés) és 
a közvetlen sugárzásból 

 X X 

9.3. A zavarok elleni védekezés módjai, a zavarok megelőzésére és elhárítására tett 
intézkedések: 

szűrés  X X 
csatolásmentesítés  X X 
árnyékolás X X X 
jó RF földelés X X X 
teljesítmény csökkentés X X X 
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adó- és TV-antenna eltávolítása egymástól  X X 
egyik végén táplált félhullámú antenna elkerülése  X X 
jó viszony a szomszédokkal X X X 

 

II. Biztonságtechnikai tárgykör: 
10. Villamos biztonságtechnika E A B 
10.1. Életvédelem: 

villamos áram hatása az emberi szervezetre X X X 
áramütés elleni megelőző intézkedések, eljárás balesetek esetén X X X 
az elektromágneses tér egészségügyi hatása   X 
akkumulátorok kezelése X X X 

10.2. Hálózati táplálás és veszélyei: 
hálózati táplálás veszélyei X X X 
az elektromos hálózatok vezetékeinek – a nullavezető, a fázisvezető és 
a földelő vezető – színjelzései X X X 
védőföldelés X X X 
túláram és zárlat elleni védelem, gyors- és lassú biztosítók  X X 
a kettős szigetelés X X X 

10.3. Nagyfeszültség veszélyei: 
egyenfeszültségek, kis és nagyfrekvenciás váltófeszültségek veszélyei  X X 
a feltöltött kondenzátor veszélye X X X 

10.4. Villámcsapás: 
a védekezés fajtái (antenna elhelyezés, villámáram felfogó-, levezető 
kialakítása) X X X 

berendezések földelése X X X 

 

III. Forgalmazási tárgykör: 
Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások E A B 
1. Forgalmazásnál használt betűk 
1.1. Nemzetközi betűzési ábécé: 
A=Alfa 
B=Bravo 
C=Charlie 
D=Delta  
E=Echo 
F=Foxtrot 
G=Golf  
H=Hotel 
I=India 

J=Juliet  
K=Kilo  
L=Lima 
M=Mike  
N=November  
O=Oscar 
P=Papa 
Q=Quebec 
R=Romeo 

S=Sierra 
T=Tango 
U=Uniform 
V=Victor  
W=Whiskey  
X=X-ray 
Y=Yankee 
Z=Zulu 

X X X 
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1.2. Magyar betűzési ábécé: 
A=Aladár, Antal 
B=Béla  
C=Cecil 
D=Dénes 
E=Elemér 
F=Ferenc 
G=Géza 
H=Helén  
I=Ilona 

J=János 
K=Károly 
L=László 
M=Mátyás, Mihály 
N=Nelli  
O=Olga  
P=Péter  
Q=Kvelle 
R=Róbert 

S=Sándor 
T=Tamás 
U=Ubul 
V=Viktor 
W=dupla-Vilmos 
X=ikszes 
Y=ipszilon 
Z=Zoltán 

X X X 

2. Q-kódok 
Kód Kérdésben Válaszban    
QRK
  

Milyen a jeleim olvashatósága? Jeleinek olvashatósága ... 
fokozatú.   X 

QRM Zavarja Önt ... ? Zavar ... . X X X 
QRN Légköri problémái vannak? Légköri problémáim vannak.  X X 
QRO Növeljem a teljesítményemet? Növelje a teljesítményét!  X X 
QRP Csökkentsem a teljesítményem? Csökkentse a teljesítményét! X X X 
QRS Lassabban adjak? Adjon lassabban!  X X 
QRT Szüntessem be az adást? Szüntesse be az adást! X X X 
QRV Készen áll? Készen állok. X X X 
QRX Mikor hív újra? Újra hívom … órakor a … 

frekvencián.  X X 

QRZ Ki hív engem? Önt ... hívja. X X X 
QSB Halkulnak a jeleim? Jelei halkulnak (fading).  X X 
QSL Tud adni vételi nyugtázást? Adok önnek vételi nyugtázást. X X X 
QSO Tud forgalmazni ... -val? Közvetlenül tudok forgalmazni. X X X 
QSY Váltsak másik frekvenciára? Váltson másik frekvenciára! X X X 
QTH Mi a telepítési helye? A telepítési helyem ... X X X 
3. Forgalmazási rövidítések 
BK folyamatban lévő adás megszakítása X X X 
CQ minden állomásnak szóló általános hívás X X X 
CW folyamatos hullám(ú) X X X 
DE -tól, -től, a hívott állomás hívójelének elválasztása a hívó állomás 

hívójelétől X X X 

K felszólítás adásra X X X 
MSG üzenet  X X 
PSE kérem X X X 
RST a vett jelek érthetősége, erőssége, hangszíne X X X 
R a vétel megtörtént X X X 
RX vevő X X X 
TX adó X X X 
UR az Ön ... (birtokviszony) X X X 
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4. Nemzetközi vészjelek, veszélyhelyzeti forgalom, kommunikáció természeti csapás esetén 

vészjelek:  
a rádiótávíró adásmódban: ” · · · ─ ─ ─ · · · ” (SOS), 
a rádiótávbeszélő adásmódban: „MAYDAY” 

X X X 

amatőrállomás nemzetközi használata országos méretű természeti csapás 
esetén X X X 

amatőrszolgálatok számára felosztott frekvenciasávok X X X 
5. Hívójelek 

amatőrállomás azonosítása X X X 
hívójelek használata X X X 
hívójelek felépítése X X X 
nemzeti azonosító jelek (prefixek) X 

Európa X X 
6. Sávtervek 

IARU sávtervek elvei X X X 
IARU sávtervek céljai  X X 

IV. Jogi tárgykör: 
Az amatőrszolgálatokra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok E  A  B
1. Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzata 

amatőrszolgálat és műholdas amatőrszolgálat definíciója X X X 
az amatőrállomás meghatározása  X X 
a Nemzetközi Rádiószabályzat 25. cikke  X X 
rádióamatőr frekvenciasávok  X X 
az amatőrszolgálatok szolgálati kategóriája   X 
az ITU rádiós körzetei   X 

2. Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozások 
a T/R 61-01, T/R 61-02 és ECC/REC/ (05)06 Ajánlás ismerete X X X 
amatőrállomások ideiglenes használata CEPT tagországokban  X X 
a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok helyzete  X X 

3. Nemzeti jogszabályok engedélyezési feltételek 
rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabályok X X X 
rádióamatőr vizsgák X X X 
engedélyezési feltételek X X X 
naplózási ismeretek bemutatása: naplóvezetés, annak célja és a rögzített 
adatok X X X 

 



 
 
 
 
6. szám INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 247 

V. Gyakorlat 
Valós rádióforgalom bemutatása, amely során a jelöltnek be kell mutatni a rádiótávbeszélő forgalom készség 
szintű ismeretét, az elméleti forgalmazási ismeretek gyakorlati használatát.  
 
Morze vizsga követelményei 
 
A vizsgázónak be kell mutatnia, hogy képes betű- és számcsoportokat, írásjeleket tartalmazó morzekódokat 
adni, illetve venni 3 percig, 6 WPM (=Words Per Minute, ahol egy szó öt karakterből áll), azaz 30 karakter/perc 
sebességgel kézi úton. 
Az adásban legfeljebb 1 javítatlan és 4 javított, a vételben 4 hiba lehet.  

Morzekódok: 
 
A · ─  J · ─ ─ ─ S · · · 2 · · ─ ─ ─ (.) · ─ · ─ · ─ 
B ─ · · · K ─ · ─ T ─ 3 · · · ─ ─ (?) · · ─ ─ · · 
C ─ · ─ ·  L · ─ · · U · · ─   4 · · · · ─ (:) ─ ─ ─ · · · 
D ─ · · M ─ ─ V · · · ─ 5 · · · · · (-) ─ · · · · ─ 
E · N ─ · W · ─ ─ 6 ─ · · · · (=) ─ · · · ─ 
F · · ─ ·  O ─ ─ ─ X ─ · · ─ 7 ─  ─ · · · (/) ─ · · ─ · 
G ─ ─ · P · ─ ─ ·  Y ─ · ─ ─ 8 ─  ─  ─ · · (@) · ─ ─ · ─ · 
H · · · · Q ─ ─ · ─ Z ─  ─ · · 9 ─ ─ ─ ─ ·   
I · · R · ─ · 1 · ─ ─ ─ ─ 0 ─ ─ ─ ─ ─   

 
Hibajel: folyamatosan leadott legalább 6 pont 
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2. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni! 
 
Iktatási szám: 
 
Ügyintéző: 

Kiértesítés dátuma: 20 
 
 

Jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára 
  

NÉV: ....................................................................................................………………….......................... 
Születési név:........................................................................................................................................ 
ANYJA NEVE: ....................….................................................................……………….......................... 
SZÜLETÉSI IDŐ: ..................………………………………………………………….................................. 
SZÜLETÉS HELYE: .........…………........………………………………………………............................... 
Ország, ha nem Magyarország: ……………………………………………………………………............... 
LAKCÍM1 (ir.sz., helység): ………...........................….…................................….................................... 
(utca, házszám): ....................................……………………………………....…………............................ 
Értesítési cím1,2 (ir.sz., helység, Pf.):..................................................................................................... 
(utca, házszám): ..................................................................................................................................... 

KÉRJÜK X-szel JELÖLJE MEG, HOGY MELYIK VIZSGÁ(K)RA KÍVÁN JELENTKEZNI! 
                            Kezdő           Alap                HAREC           Morze  
Pótvizsgára jelentkezés esetén mely tárgykörből: 
          Műszaki    Biztonságtechnikai      Forgalmazási               Jogi            Gyakorlat  
 
Pótvizsga esetén a sikertelen teljes vizsga időpontja: 20..................................................... 

Díjkedvezményre jogosult, mert: 
NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ  FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ  NAPPALI TAGOZATOS DIÁK
(A jogosultságot igazoló dokumentum másolatát csatolni kell, eredetijét a vizsgán be kell mutatni.) 
 
Kelt: ……………………………………, 20………………………………………. 

                                                                                                    ………………………… 
                                                                                                         kérelmező aláírása 
 
1 Amennyiben a vizsgára jelentkező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése 
nem kötelező. 
2 Értesítési címet csak abban az esetben kell megadni, ha az okiratokat a lakcímtől eltérő címen kívánja átvenni. 

Telefon:                                                                                  Partner kód:  
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3. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

A sikeres kezdő fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány 
 

 
KEZDŐ FOKOZATÚ RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY 

 
 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres kezdő 
fokozatú rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott 
követelményeknek. 
 
Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja / nem tanúsítja. 
 
 

A bizonyítvány tulajdonosa: 

................................................................................................................................................................. 

Születési neve: 

................................................................................................................................................................. 

Születésének ideje / helye: 

................................................................................................................................................................. 

A bizonyítvány kiállításának dátuma: 

................................................................................................................................................................. 

 

A bizonyítványt kiállította: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 
Levélcím: 1386 Budapest, Pf. 997 
Telefon:  + 36 1 4680 500 
Telefax:   + 36 1 4680 508 

 
 
 
 

Aláírás Bélyegző 
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4. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

 A sikeres alap fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány 
 

ALAP FOKOZATÚ (CEPT NOVICE) RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY 
 

AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICATE 
CERTIFICAT D'EXAMEN DE RADIOAMATEUR (NOVICE) 
AMATEURFUNK NOVICE PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG 

 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres alap 
fokozatú (CEPT Novice) rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
által támasztott követelményeknek. A letett vizsga megfelel a CEPT ERC 32. Jelentés szerinti vizsgának. 
Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja / nem tanúsítja. 
 

Bureau of National Communications Authority, Hungary declares herewith that the holder of this certificate has 
successfully passed an amateur radio novice examination which fulfils the requirements laid down by the 
International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in 
ERC Report 32. This certificate hereby certifies the successful Morse exam too. / This certificate hereby doesn't 
certify a Morse exam. 

Bureau de l’Autorité Nationale des Communications, Hongrie certifie que le titulaire du présent certificat à réussi un 
examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). 
L’épreuve en question correspond à l’examen décrit dans le rapport « ERC Report 32 ». Le présent certificat certifie 
aussi d’examen du morse. / Le présent certificat ne certifie pas le réussi d’examen du morse. 

Das Amt der Nationalbehörde für Kommunikation, Ungarn erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung 
eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der 
Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der im ERC Report 32 
beschriebenen Prüfung. Mit dieser Bescheinigung wird auch das erfolgreiche Ablegen der Morse-Prüfung bestätigt. 
/ Mit dieser Bescheinigung wird das Ablegen der Morse-Prüfung nicht bestätigt. 

 
 

A bizonyítvány tulajdonosa: 
Certificate holder's name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung 

.................................................................................................................................................... 
Születési neve: 
Birth name / Nom de naissance / Geburtsname 

.................................................................................................................................................... 
Születésének ideje / helye: 
Date and Place of Birth / Date et lieu de naissance / Geburtsdatum und Geburtsort 

.................................................................................................................................................... 
A bizonyítvány kiállításának dátuma: 
Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum 

.................................................................................................................................................... 
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Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as 
indicated below. 

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Autorité 
nationale compétente mentionnée ci-dessous.  

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte 
ausstellende nationale Behörde richten.  

Address/Adresse/Anschrift: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 

Postal address/Adresse postale/Anschrift: 
H-1386 Budapest, Pf. 997 
HUNGARY 

Telephone/Téléphone/Telefon: 
+ 36 1 4680 500 

Telefax/Téléfax/Telefax: 
+ 36 1 4680 508 

 
 
 

    
Aláírás Bélyegző 

Signature Official stamp 
Signature Cachet officiel 

Unterschrift Offizieller Stempel 
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5. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

A sikeres HAREC fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány 
 

HARMONIZÁLT RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY (HAREC) 
 

HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC) 
CERTIFICAT D'EXAMEN DE RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC) 

HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC) 
 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres 
HAREC fokozatú rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által 
támasztott követelményeknek. A letett vizsga megfelel a CEPT T/R 61-02 (HAREC) Ajánlás szerinti vizsgának. 
Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja/ nem tanúsítja. 

Bureau of National Communications Authority, Hungary declares herewith that the holder of this certificate has 
successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International 
Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT 
Recommendation T/R 61-02 (HAREC). This certificate hereby certifies the successful Morse exam too. / This 
certificate hereby doesn't certify a Morse exam. 

Bureau de l’Autorité Nationale des Communications, Hongrie certifie que le titulaire du présent certificat à réussi un 
examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). 
L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Le 
présent certificat certifie aussi d’examen du morse./ Le présent certificat ne certifie pas le réussi d’examen du 
morse. 

Das Amt der Nationalbehörde für Kommunikation erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine 
Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 
(HAREC) beschriebenen Prüfung. Mit dieser Bescheinigung wird auch das erfolgreiche Ablegen der Morse-Prüfung 
bestätigt. / Mit dieser Bescheinigung wird das Ablegen der Morse-Prüfung nicht bestätigt. 

 

A bizonyítvány tulajdonosa: 
Certificate holder's name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung 

.................................................................................................................................................... 
Születési neve: 
Birth name / Nom de naissance / Geburtsname 

.................................................................................................................................................... 
Születésének ideje / helye: 
Date and Place of Birth / Date et lieu de naissance / Geburtsdatum und Geburtsort 

.................................................................................................................................................... 
A bizonyítvány kiállításának dátuma: 
Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum 

.................................................................................................................................................... 
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Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as 
indicated below. 

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Autorité 
nationale compétente mentionnée ci-dessous. 

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte 
ausstellende nationale Behörde richten. 

Address/Adresse/Anschrift: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 

Postal address/Adresse postale/Anschrift: 
H-1386 Budapest, Pf. 997 
HUNGARY 

Telephone/Téléphone/Telefon: 
+ 36 1 4680 500 

Telefax/Téléfax/Telefax: 
+ 36 1 4680 508 
 
 
 

Aláírás Bélyegző 
Signature Official stamp 
Signature Cachet officiel 

Unterschrift Offizieller Stempel 
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6. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 
 

 
MORZE VIZSGABIZONYÍTVÁNY 

 
 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres morze 
vizsgát tett. 
 
Jelen bizonyítvány a rádióamatőr vizsgabizonyítvány kiegészítésére szolgál.  
 
 

A bizonyítvány tulajdonosa: 

................................................................................................................................................................. 

Születési neve: 

................................................................................................................................................................. 

Születésének ideje / helye: 

................................................................................................................................................................. 

A bizonyítvány kiállításának dátuma: 

................................................................................................................................................................. 

 

A bizonyítványt kiállította: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 
Levélcím: 1386 Budapest, Pf. 997 
Telefon:  + 36 1 4680 500 
Telefax:   + 36 1 4680 508 

 
 
 
 
 

Aláírás Bélyegző 
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7. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

Amatőr engedély iránti kérelmek  
 
Iktatási szám: 
 
Ügyintéző:  

ILLETÉK 

Adatlap természetes személy amatőr engedély iránti kérelméhez 

Engedély típusa:     Egyéni Különleges: ...................................................................... 

HÍVÓJEL: PARTNERKÓD (ha ismert): ............................................. 
 
NÉV: .................................................................................................................................................................................... 

VIZSGAFOKOZAT:  MORZE VIZSGA:  VIZSGABIZONYÍTVÁNY SZÁMA: 

........................................ Igen / Nem ....................................................... 
 
SZÜLETÉSI NÉV: ………………………………………………………………………………................................................... 
 
ANYJA NEVE: ……………………………………………………………………………………………....................................... 
 
SZÜLETÉSI HELYE: ……………………………………………………………………………………........................................ 
 
SZÜLETÉSI IDŐ: 19................... év .......………......................... hó ......... nap 
 
LAKCÍM1 (ir.sz., helység): …………………………………………………………………………………................................... 
 
(utca, házszám) :…………………………………………………………………………………………….................................... 
 
ÉRTESÍTÉSI CÍM1 /ha nem azonos a lakcímmel/ (ir.sz., helység, Pf.): 

………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
 
(utca, házszám):……………………………………………………………………………………………..................................... 

Hozzájárulok teljes nevem és lakcímem megjelenítéséhez a ”hívójel jegyzékben” Igen Nem 
 
QTH CÍM2 (ir.sz., helység):………………………………………………………...…………………………............................... 
 
(utca, házszám):……………………………………………………………………………………………..................................... 
 
KÉRELEM kelte: .......................................................,  20................................................. 
1 Amennyiben a kérelmező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése 
nem kötelező.  
2 Bejelentési adat. 

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

IGEN                          NEM 
................................... 
a kérelmező aláírása 

Benyújtott mellékletek: (Kérjük jelölje meg, hogy mely mellékleteket csatolta kérelméhez) 

Vizsgabizonyítvány másolata:  Amatőr engedély másolata:  

Különleges amatőrállomás adatlap:  MRASZ vélemény:  

Törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása:  
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Iktatási szám: 
 
Ügyintéző: 

ILLETÉK 

Adatlap rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelméhez 
 

Engedély típusa:     Közösségi Különleges: ...................................................................... 

HÍVÓJEL:  PARTNERKÓD (ha ismert): ............................................. 
 
KÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE:........................................................................................................................................... 

.....................................................................................................Adószáma1: …………..................................................... 
 
 
SZÉKHELY CÍM (ir.sz., helység):........................................................................................................................................ 

(utca, házszám):.................................................................................................................................................................. 
 
ÉRTESÍTÉSI CÍM2 /ha nem azonos a székhellyel/ (ir.sz., helység, Pf.): 

............................................................................................................................................................................................. 

(utca, házszám):.................................................................................................................................................................. 
 
QTH CÍM (ir.sz., helység) :.................................................................................................................................................. 
 
(utca, házszám) :................................................................................................................................................................. 
 
IRÁNYÍTÓ KEZELŐ neve: ................................................................................................................................................. 
 

egyéni amatőr engedélyének száma: ................................................... 
 
Nyilatkozom, hogy más telepítési helyű amatőrállomásnál 
irányító kezelői feladatot nem látok el:                                                    ................................................................ 
                                                                                                                                          irányító kezelő aláírása 
KÉRELEM kelte: .......................................................,  20................................................. 
 
A KÖZÖSSÉG KÉPVISELETÉRE JOGOSULT 
 
NEVE: ................................................................................................................................................................................. 
 
KÉZJEGYE: ................................................................................................... 
 
1 A rádióamatőr közösség adószámának hiányában kérjük a közösség képviseletére jogosult személy adóazonosító 
jelét adja meg. 
2 Amennyiben a kérelmező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése 
nem kötelező.  

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

IGEN                          NEM 
................................... 
a kérelmező aláírása 

Benyújtott mellékletek: (Kérjük jelölje meg, hogy mely mellékleteket csatolta kérelméhez) 

Irányító kezelő vizsgabizonyítványának másolata:  Irányító kezelő amatőr engedélyének másolata:  

Különleges amatőrállomás adatlap:  MRASZ vélemény:  
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Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni! 
  

KÜLÖNLEGES AMATŐRÁLLOMÁS ADATLAP  
Melléklet a különleges amatőr engedély iránti kérelemhez 

 
 

1.  Engedély száma:  Partnerkód: .............................. 
 

2. Állomás osztálya:  Hívójel: .............................. 
 

3. Felületi besugárzás : Igen 
 

4.  Berendezés jellege: A /üzemelő/ 
 

Telepítési hely adatai: 
 

5. Helység: .................................................................................... 

6. Utca:  .................................................................................... 

7. Házszám: ..................................  

8. EOV X:  .................... m 9. EOV Y:   .................... m  (2x6 karakter) 
 
Berendezés adatok: 
 

10. Berendezés típusa: ............................................................................. 
11. Adóteljesítmény:  .........,......  dBW; 12. Kisugárzott teljesítmény: ERP:  ........,...... dBW 
 
Üzemi frekvenciák: 
 

13. Adó: ..............,............... MHz, 

14. Adásmód, sávszélesség:  .................... (9 karakter, pl.: 16k0F3EJN) 
15. Vevő: ..............,............... MHz.  
 
Sugárzási adatok:    
 

16. Iránykarakterisztika: D; ND Antenna fősugárzási iránya (azimut): .............. fok 

17. Típusa:  ................................ 18. Nyereség: ..........,..... dB 

19. Megjegyzés: 
20. Állomás tengerszint feletti magassága: ........... m.   

21. Antenna torony magassága:  ........... m.    22. Antenna föld feletti magassága:  ........... m. 
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8. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

A rádióamatőr igazolvány 
 

 
 

 
 

 
 



9. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„IV. Fejezet

AMATÕRSZOLGÁLATOK

Az amatõrszolgálat és a mûholdas amatõrszolgálat frekvenciahasználati követelményei
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

135,7–137,4 kHz másodlagos 0,2   1   A1A* távíró  

137,4–137,6 kHz másodlagos 0,2   1   A1D, F1D digitális mód  

137,6–137,8 kHz másodlagos 0,2   1    

1810–1838 kHz els dleges 0,2  10 1500  A1A* 
A1A* távíró 

1838–1840 kHz els dleges 0,5  10 1500  A1A*, A1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró  

1840–1843 kHz els dleges 2,7  10 1500  A1A*, A1B 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

1843–1850 kHz els dleges 2,7  10 1500  A1A*, A1B  

1850–2000 kHz másodlagos 2,7   10   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró 

3500–3580 kHz els dleges 0,2 25 50 1500 A1A* távíró  

3580–3600 kHz els dleges 0,5 25 50 1500 A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D digitális mód, távíró  

3600–3800 kHz els dleges 2,7 25 50 1500 
A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, 

J2B, J2E, J3E 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

7000–7035 kHz els dleges 0,2  25 1500  A1A* távíró + 

7035–7040 kHz els dleges 0,5  25 1500  A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D digitális mód, távíró + 



260
IN

F
O

R
M

A
T

IK
A

I
É

S
H

ÍR
K

Ö
Z

L
É

S
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
6.szám

Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

7040–7043 kHz els dleges 2,7  25 1500  
A1A*, A1B, A2A*, A2B, 
F1A*, F1B, J2A*, J2B, 

J2E, J3E 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

7043–7100 kHz els dleges 2,7  25 1500  +

7100–7200 kHz másodlagos 2,7  25 250  

A1A*, A1B, A2A*, A2B, 
F1A*, F1B, J2A*, J2B, 

J2E, J3E 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró 

10 100–10 140 kHz másodlagos 0,2   1500   A1A* távíró  

10 140–10 150 kHz másodlagos 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró  

14 000–14 070 kHz els dleges 0,2   1500   A1A* távíró + 

14 070–14 099 kHz els dleges 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

14 099–14 101 kHz els dleges    100   jeladók + 

14 101–14 112 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

14 112–14 250 kHz els dleges 2,7   1500   + 

14 250–14 350 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró 

18 068–18 095 kHz els dleges 0,2   1500   A1A* távíró + 

18 095–18 109 kHz els dleges 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

18 109–18 111 kHz els dleges    100   jeladók + 

18 111–18 120 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

18 120–18 168 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

21 000–21 070 kHz els dleges 0,2  25 1500  A1A* távíró + 

21 070–21 110 kHz els dleges 0,5  25 1500  A1A*, A1B, F1A*, F1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

21 110–21 120 kHz els dleges 2,7  25 1500  
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, 

F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F 

digitális mód, 
távbeszél  (SSB 

kivételével), távíró 
+

21 120–21 149 kHz els dleges 0,5  25 1500  A1A*, A1B, F1A*, F1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

21 149–21 151 kHz els dleges    100   jeladók + 

21 151–21 450 kHz els dleges 2,7  25 1500  
A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, 

F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E 
távbeszél , távíró + 

24 890–24 915 kHz els dleges 0,2   1500   A1A* távíró + 

24 915–24 929 kHz els dleges 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

24 929–24 931 kHz els dleges    100   jeladók + 

24 931–24 940 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

24 940–24 990 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

28–28,07 MHz els dleges 0,2 25 50 1500 A1A* távíró + 

28,07–28,19 MHz els dleges 0,5 25 50 1500 A1A*, A1B, F1A*, F1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

28,19–28,225 MHz els dleges    100   jeladók + 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

28,225–28,3 MHz els dleges 2,7 25 50 1500 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró, 
jeladók

+

28,3–28,32 MHz els dleges 2,7 25 50 1500 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

28,32–29,2 MHz els dleges 2,7 25 50 1500 

F3E, J3E, R3E 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

29,2–29,3 MHz els dleges 6 25 50 1500 A3E, F3E, J3E, R3E 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2D, F3E, F3F, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, 
J3E, R3E 

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

29,3–29,52 MHz els dleges 6 m holdas r–Föld irány + 

29,52–29,7 MHz els dleges 6 25 50 1500 A3E, F3E, J3E, R3E 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, A3E, F1A*, 
F1B, F2A*, F2B, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2E, J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

50–50,1 MHz másodlagos 0,5   ERPmax = 10   A1A*, F1A* távíró  

50,1–50,5 MHz másodlagos 2,7   ERPmax = 10 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

50,5–52 MHz másodlagos 12   ERPmax = 10 

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

144–144,11 MHz els dleges 0,5 10 25 1000 A1A* távíró + 

144,11–144,15 MHz els dleges 0,5 10 25 1000 A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D digitális mód, távíró + 

144,15–144,18 MHz els dleges 2,7 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E 
digitális mód, 

távbeszél  (SSB), távíró 
+

144,18–144,36 MHz els dleges 2,7 10 25 1000 
A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, 

R3E
távbeszél  (SSB), távíró + 

144,36–144,4 MHz els dleges 2,7 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E 
digitális mód, 

távbeszél  (SSB), távíró 
+

144,4–144,49 MHz els dleges 0,5   100   jeladók + 

144,5–144,794 MHz els dleges 20 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, 

F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 
J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód + 

144,794–144,99 MHz els dleges 12 10 25 1000 A1D, A2D, F1D, F2D, J2D digitális mód + 

144,99–145,194 MHz els dleges 12 10 25 1000 
F3E

(átjátszó bemenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó bemenet) 
+

145,194–145,594 MHz els dleges 12 10 25 1000 
F3E

távbeszél  (FM) + 

145,594–145,794 MHz els dleges 12   1000   
F3E

(átjátszó kimenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó kimenet) 
+

145,794–145,806 MHz els dleges 12 10 25 1000 F3E távbeszél  (FM) + 

145,806–146 MHz els dleges 12 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, 

F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 
J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+
kizárólag 
m holdas

üzem
megenge-

dett 

432–432,1 MHz els dleges 0,5  25 1000  A1A* távíró  

432,1–432,4 MHz els dleges 2,7  25 1000  
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, 

F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, 
J3E, R3E 

digitális mód, 
távbeszél  (SSB), távíró 

432,4–432,5 MHz els dleges 0,5   100   jeladók 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

432,5–432,994 MHz els dleges 12  10 1000  

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, 
A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

432,994–433,394 MHz els dleges 12 10 10 1000  F3E (átjátszó bemenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó bemenet) 

433,394–433,6 MHz els dleges 12 10 10 1000  
F3E

távbeszél  (FM)  

433,6–434,594 MHz els dleges 20  10 1000  

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, 
A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

434,594–435 MHz els dleges 12   1000   
F3E (átjátszó 

kimenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó kimenet),  

435–438 MHz 
els dleges

(a m holdas
másodlagos)

20  10 1000  

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, 
A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

+

1240–1243,25 MHz másodlagos 20   500   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

1243,25–1260 MHz másodlagos **   500   F3F, J3F amat r TV  

1260–1270 MHz másodlagos **   500   
+

Föld– r
irány

1270–1272 MHz másodlagos 20   500   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

1272–1290,994 MHz másodlagos **   500   F3F, J3F amat r TV  

1290,994–1291,494 MHz másodlagos 12 10 10 500 F3E (átjátszó bemenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó bemenet) 



6.szám
IN

F
O

R
M

A
T

IK
A

I
É

S
H

ÍR
K

Ö
Z

L
É

S
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
265

Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

1291,494–1296 MHz másodlagos **   500   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

1296–1296,15 MHz másodlagos 0,5   500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró  

1296,15–1296,8 MHz másodlagos 2,7   500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, 
J3E, R3E 

digitális mód, 
távbeszél  (SSB), távíró 

1296,8–1296,994 MHz másodlagos 0,5   100   jeladók  

1296,994–1297,494 MHz másodlagos 12   500   
F3E (átjátszó 

kimenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó kimenet) 

1297,494–1298 MHz másodlagos 12 10 10 500  F3E távbeszél  (FM)  

1298–1300 MHz másodlagos 20   500    

2300–2320 MHz másodlagos **   150   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

2320–2320,15 MHz másodlagos **   150   A1A* távíró  

2320,15–2320,8 MHz másodlagos **   150   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, J2A*, 

J2B, J2E, J3E, R3E 

távbeszél  (SSB), távíró  

2320,8–2321 MHz másodlagos **   100   jeladók  

2321–2322 MHz másodlagos **   150   F3E távbeszél  (NBFM)  
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

2322–2400 MHz másodlagos **   150    

2400–2450 MHz másodlagos **   150   + 

5650–5668 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 
+

Föld– r
irány

5668–5670 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+
Föld– r

irány

5670–5700 MHz másodlagos **   75   
A1D, A2D, F1D, 

F2D, J2D 
digitális mód  

5700–5720 MHz másodlagos **   75   F3F, J3F amat r TV  

5720–5760 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

5760–5762 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

5762–5830 MHz másodlagos **   75    

5830–5850 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód +
r–Föld 
irány

10–10,15 GHz másodlagos **   75   
A1D, A2D, F1D, 

F2D, J2D 
digitális mód  

10,15–10,25 GHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

10,25–10,35 GHz másodlagos **   75   
A1D, A2D, F1D, 

F2D, J2D 
digitális mód  

10,35–10,368 GHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

10,368–10,37 GHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

10,37–10,45 GHz másodlagos **   75    

10,45–10,5 GHz másodlagos **   75   + 

24–24,048 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+

24,048–24,05 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+

24,05–24,25 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

47–47,002 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

47,002–47,2 GHz els dleges **   30   + 

75,5–76 GHz els dleges **   30   + 

76–77,5 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+

77,5–77,501 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+

77,501–78 GHz els dleges **   30   + 

78–81,5 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 
+

122,25–122,251 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

122,251–123 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

134–134,001 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+

134,001–136 GHz els dleges **   30   + 

136–141 GHz másodlagos **   30   + 

241–248 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+

248–248,001 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+



A táblázatban közölt adatok felhasználásakor a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet rádióamatõr
frekvenciákra vonatkozó elõírásait kell alkalmazni.

Az adásmódok sávonkénti meghatározása a Nemzetközi Rádióamatõr Egyesület (IARU) ajánlása szerinti sávszegmens-adásmód kiosztáson alapul.”
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

248,001–250 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód + 

* Az adásmód kézi morzéval történ  alkalmazása csak sikeres morze vizsga esetén használható. Számítógép-számítógép közötti morze kapcsolathoz morze vizsga nem szükséges. 

** Az alkalmazott adásmód sávszélessége a szükségesnél ne legyen nagyobb. 



Az informatikai és hírközlési miniszter
7/2006. (V. 17.) IHM

r e n d e l e t e

a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl
és el len õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM

ren de let módosításáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.)
62.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a  következõket ren de lem el:

1.  §

A táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé -
sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1–20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ren de let ha tá lya

1.  §  (1) A ren de let ha tá lya ki ter jed – az an ten nák, an ten -
na tar tó szer ke ze tek, va la mint az azok hoz tar to zó mû tár -
gyak, to váb bá a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó
hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek ki vé te lé vel – az
elekt ro ni kus hír köz lé si nyom vo na las és nyom vo nal jel le -
gû épít mé nyek és egyéb mû tár gyak (együtt: elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mé nyek) lé te sí té sé re (elvi en ge dé lyez te té sé -
re, építé sére, hasz ná lat ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra) és
bon tá sá ra.

(2) E ren de let – az en ge dé lye zé si el já rás nél kül foly tat -
ha tó épí té si, hasz ná lat ba vé te li vagy bon tá si tevékeny -
ségek ese té ben – nem érin ti a más jog sza bá lyok alap ján
en ge dély kö te les te vé keny sé gek kö rét.

A hírközlési hatóság

2.  § Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek kel kap cso -
la tos épí té si te vé keny sé gek en ge dé lye zé sét (a továb biak -
ban: en ge dé lye zés), il let ve épí tés ügyi ha tó sá gi el len õr zé -
sét a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb biak ban: ha tó -
ság) vég zi.

Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó
hatósági engedélyek

3.  § (1) A ha tó sá gi en ge dé lyek faj tái:
a) elvi épí té si en ge dély;
b) épí té si en ge dély;
c) hasz ná lat ba vé te li en ge dély;
d) fenn ma ra dá si en ge dély;
e) bon tá si en ge dély.
(2) Az el já rá so kért a ha tó ság ré szé re kü lön jogsza -

bályban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell
fi zet ni.

A hírközlési hatósági engedély iránti kérelem

4.  § (1) Az en ge dély irán ti ké rel met az ügy fél vagy tör -
vényes kép vi se lõ je, il let ve meg ha tal ma zott ja (a továb -
biak ban: épít te tõ) e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti nyom -
tat vá nyon ter jeszt he ti elõ.

(2) Az épít te tõ nem kö te les az (1) be kez dés sze rin ti en -
ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá val en ge dé lye zé si el já rást
kez de mé nyez ni, ha az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény
épí té se, hasz ná lat ba vé te le vagy bon tá sa

a) az épít te tõ tu laj do ná ban álló in gat lan ha tá rán nem
ter jed túl,

b) 4,0 m2-nél nem na gyobb alap te rü le tû és 3,0 mé ter nél
nem ma ga sabb elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény a föld fel -
szí nen vagy – az épít mény tar tó szer ke ze te meg erõ sí té sé -
nek szük ség le te nél kül – épít mé nyen való el he lye zé sé re
irá nyul,

c) a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik,

d) vas út, gyors for gal mi út te rü le tén üze mi cé lo kat szol -
gá ló elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény re irá nyul, fel té ve,
hogy az épít te tõ vagy a ma gyar ál lam tu laj do ná ban álló
 ingatlan igény be vé te lé re ke rül sor,

e) a kõ olaj ve ze ték, föld gáz ve ze ték, vil la mos mû, víz -
vezeték, szenny víz ve ze ték, táv hõ ve ze ték, szál lí tó sza lag,
füg gõ pá lya tar to zé ká nak mi nõ sül,

f) föld alat ti (mély szin ti) bá nyá ban üze mi cé lo kat
 szolgál,

g) elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény meg lé võ nyom -
vonalon tör té nõ kor sze rû sí té sé re irá nyul,

h) jog erõs hasz ná lat ba vé te li vagy fenn ma ra dá si en ge -
déllyel ren del ke zõ elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat hoz csat -
la ko zó há ló zat rész lé te sí té sé re irá nyul, amely az 1000 mé -
ter hosszú sá got nem ha lad ja meg,

i) hi ba el há rí tás sal össze füg gõ te vé keny ség nek mi nõ -
sül, vagy

j) jog sze rû en épült elekt ro ni kus hír köz lé si célú al épít -
mé nyi csõ há ló zat ba, köz mû alag út ba, met ró alag út ba tör -
té nõ ká bel be hú zás ra, il let ve jog sze rû en épült tar tó szer ke -
ze tek re, osz lo pok ra tör té nõ ve ze té kek, ká be lek el he lye zé -
sé re, bon tá sá ra irá nyul.

(3) A (2) be kez dés g), h) és j) pont já ban fog lalt eset ben
az épít te tõt – ki vé ve az öt ven mé tert meg nem ha la dó
hosszú sá gú elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény korszerûsí -
tését vagy lé te sí té sét – a meg va ló sí tást kö ve tõ hat van
 napon be lül, va la mint a (2) be kez dés d) és e) pont já ban
fog lalt eset ben, amennyi ben az alap lé te sít mény épí té si
 engedélyében nem sze re pelt, és at tól el té rõ idõ ben va ló sul
meg, be je len té si kö te le zett ség ter he li.

A be je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) a be je len tõ ne vét,
b) az igény be vett lé te sít mény hasz ná lat ba vé te li/fenn -

ma ra dá si en ge dé lyé nek szá mát, il let ve más ok ira tot,
amely hi telt ér dem lõ mó don iga zol ja a lé te sí tés jog -
szerûségét,
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c) a meg va ló sult lé te sít mény mû sza ki le írá sát, váz raj -
zát, amely bõl meg ál la pít ha tó a ka pa ci tás ban, ki ter je dés -
ben és a kör nye zet re gya ko rolt ha tás ban be kö vet ke zett
vál to zás, va la mint

d) az érin tett köz mû vek tu laj do no sa i nak hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tát.

Az építési, fennmaradási és bontási jogosultság
igazolása

5.  § Az épít te tõ az épí té si, fenn ma ra dá si és bon tá si
(a továb biak ban: épí té si) jo go sult sá gát iga zol hat ja:

a) sa ját tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si
 tevékenység vég zé se ese tén

aa) az érin tett in gat lan ra vo nat ko zó tu laj don jo got bi zo -
nyí tó tu laj do ni lap há rom hó nap nál nem ré geb bi másola -
tával,

ab) jog erõs ha gya ték át adó vég zés sel,

ac) jog erõs és vég re hajt ha tó bí ró sá gi ha tá ro zat tal vagy
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán ho zott dön tés sel, vagy

ad) a tu laj don jog meg szer zé sé rõl  szóló, a föld hi va tal -
nak tör té nõ be nyúj tás iga zo lá sá val el lá tott szer zõ dés sel;

b) sa ját tu laj don ban lévõ, ha szon él ve zet tel ter helt
 ingatlanon tör té nõ épí té si te vé keny ség vég zé se ese tén az
a) pont ban meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en a ha szon él ve zõ
hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló jog erõs bí ró -
sá gi íté let tel;

c) ide gen tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si
te vé keny ség vég zé se ese tén az a) és b) pont ban meg ha tá -
ro zot ta kon túl me nõ en

ca) az in gat lan nal ren del kez ni jo go sult(ak) hoz zá já ru ló 
nyi lat ko za tá val, vagy az ezt pót ló jog erõs ha tó sá gi ha tá ro -
zat tal vagy jog erõs bí ró sá gi íté let tel, vagy

cb) a ki sa já tí tá si el já rás út ján meg szer zett in gat lan bir -
tok ba adá sát vagy a ki sa já tí tá si ha tá ro zat azon na li vég re -
haj tá sát el ren de lõ ha tá ro zat tal;

d) kö zös tu laj don ban álló in gat la non tör té nõ épí té si
 tevékenység vég zé se ese tén – az a) és b) pont ban meg ha tá -
ro zot ta kon túl me nõ en – a tu laj do nos társ(ak) hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló jog erõs ha tó sá gi ha tá ro -
zat tal, il let ve jog erõs bí ró sá gi íté let tel; vagy

e) tár sas há zi tu laj don ese tén az er rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

Az engedélyezési eljárásban közremûködõk

6.  § (1) Az en ge dé lye zé si el já rás ban e ren de let
1. mellék letében fel so rolt, az adott en ge dé lye zé si el já rás
tár gya alap ján érin tett szak ha tó sá gok, köz mû vek és más
szer ve ze tek mû köd nek köz re, to váb bá azon érin tett in gat -
la nok tu laj do no sai, ame lyek nek tu laj don jo gát, az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná la tát a ha tó -
ság elõtt en ge dé lye zé si el já rás alatt álló elekt ro ni kus hír -
köz lé si épít mény ke resz te zi vagy ke resz tez né.

(2) A ha tó ság az en ge dé lye zé si el já rás ban szak ha tó sá gi
ál lás fog la lást igény lõ kér dé sek ben ki zá ró lag az ille té kes
szak ha tó ság ál lás fog la lá sá nak figyelembevéte lével ha tá -
roz hat. A szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sát a ha tó ság szer zi
be. A szak ha tó sá gok hoz in té zett meg ke re sés hez csa tol ni
kell az ál lás fog la lás meg adá sá hoz szük sé ges mellékle -
teket.

(3) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg ta ga dá sá nak nem
szol gál hat alap já ul a he lyi épí té si sza bály zat hi á nya, va la -
mint ha a te le pü lés fej lesz té si kon cep ció alap ján el fo ga dott
te le pü lés szer ke ze ti terv nem tar tal maz za az elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mé nyek el he lye zé si le he tõ sé gét (az arra
szol gá ló te rü let ki je lö lé sét).

(4) A köz mû vek és más szer ve ze tek (a továb biak ban:
köz mû vek) nyi lat ko za tát az épít te tõ kö te les be sze rez ni és
az épí té si en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni. En nek hi á -
nyá ban a meg ke re sé sü ket hi telt ér dem lõ en iga zol ni kell.

(5) A köz mû vek nyi lat ko za tá nak arra kell ki ter jed nie,
hogy a ter ve zett elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény vo nat -
ko zá sá ban mi lyen mû sza ki lag in do kolt vé del met kí ván nak 
elõ ír ni sa ját köz mû ve ik ke resz te zé sé nél és megközelí -
tésénél.

(6) A köz mû a nyi lat ko za tát ti zen öt na pon be lül adja
meg. Ha a köz mû ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zik, azt
a hoz zá já ru lás meg adá sá nak kell te kin te ni.

Elvi építési engedélyezési eljárás

7.  § (1) Az épít te tõ – az épí té si en ge dély irán ti ké re lem
be nyúj tá sa elõtt – elvi épí té si en ge délyt kér het.

(2) Az épít te tõ kö te les elvi épí té si en ge délyt kér ni, ha
a) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat épí té se több ütem -

ben fo lyik, és a ki vi te le zés vár ha tó an két év nél hosszabb
ide ig tart, vagy

b) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat lé te sít mé nye it (épít -
mé nye it) más jog sza bály ál tal vé det té nyil vá ní tott ter mé -
sze ti vagy épí tett kör nye zet ben, táj kép vé del mi öve zet ben,
öko ló gi ai há ló zat öve zet te rü le tén, ré gé sze ti, il let ve mû -
em lé ki vé de lem alatt álló in gat la non kí ván ják el he lyez ni.

8.  § (1) Az elvi épí té si en ge dély irán ti ké re lem hez
mellé kelni kell:

a) az épít mény 1:10 000 mé ret ará nyú nyom vo nal raj zát 
és rend szer tech ni kai raj zát,

b) a ké re lem tar tal má tól füg gõ en, a szak ha tó sá gok
 kivételével, a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nyi -
lat ko za tát, és

c) a ter ve zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ter ve zett mû sza -
ki meg ol dás meg fe lel a ha tá lyos jog sza bá lyok nak és ha tó -
sá gi elõ írásoknak, to váb bá, hogy ter ve zõi jo go sult ság gal
ren del ke zik.

(2) Az elvi épí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa
 során a ha tó ság vizs gál ja, hogy

a) a ké re lem mel lék le tei meg fe lel nek-e az (1) be kez -
dés ben fog lal tak nak,
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b) a ter ve zett épí té si mun ka és a rend szer tech ni kai terv
nem el len té tes-e a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, szab vá nyok -
ban, mû sza ki elõ írásokban fog lal tak kal, és

c) a ter ve zett épít mény el he lye zé se, ren del te té se és
 kialakítása meg fe lel-e a szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok nak.

(3) Az elvi épí té si en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta ga -
dá sá ról  szóló ha tá ro zat – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ben
fog lal ta kon túl – tar tal maz za:

a) a köz mû vek ke resz te zé sé re, meg kö ze lí té sé re vo nat -
ko zó eset le ges kü lön ki kö té se ket, és

b) az en ge dély ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát.

Az építési engedélyezési eljárás

9.  § (1) Az épí té si en ge délyt az el vé gez ni kí vánt mun ka
egé szé re kell kér ni.

(2) Több meg va ló sí tá si (ki vi te le zé si) sza kasz ra bon tott
épí tés ese tén az egyes sza ka szok ra kü lön-kü lön is le het
 engedélyt kér ni.

10.  § (1) Az épí té si en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell:

a) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény tel jes nyom vo -
na lá ról ké szí tett 1:25 000 mé ret ará nyú át né ze ti tér ké pet,
amennyi ben a ter ve zett épít mény hely kö zi sza kaszt vagy
sza ka szo kat is tar tal maz. Az en ge dé lye zé si el já rás so rán
a ha tó ság szük ség ese tén – il let ve a föld hi va ta lok tól
 beszerezhetõ mé ret arány hoz iga zod va – a nyom vo nal lal
érin tett hely sé gek bel te rü le té re 1:10 000 vagy 1:4000
– Bu da pes ten 1:5000 – mé ret ará nyú át né ze ti tér ké pet;
 belterületen 1:500; meg lé võ nyom vo na lon, ter ve zett épít -
mény nél, il let ve kül te rü le ten 1:1000 mé ret ará nyú nyom -
vo nal raj zot, to váb bá más rész le tes szel vény, met szet
 csatolását is igé nyel he ti;

b) az épí té si jo go sult sá got iga zo ló ok ira tot;

c) a ké re lem tar tal má tól füg gõ en, a szak ha tó sá gok
 kivételével a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nyi -
lat ko za tát, kör nye ze ti ha tás vizs gá lat-kö te les te vé keny ség
foly ta tá sá ra szol gá ló épít mény lé te sí té se ese tén a jog erõs
kör nye zet vé del mi en ge dély meg lé té rõl  szóló nyi lat ko za -
tot, an nak azo no sí tá sá ra szol gá ló ada tok kal, va la mint a
 külön jog sza bá lyok ban elõ írt hoz zá já ru lást, il let ve nyi lat -
ko za tot;

d) az elvi épí té si en ge dély szá mát, kel tét, amennyi ben
az a 7.  § (2) be kez dé se sze rint kö te le zõ, il let ve ha elvi épí -
té si en ge déllyel ren del ke zik;

e) mû tárgy igény be vé te lé re vo nat ko zó hoz zá já ru lást;

f) ter mõ föld vagy me zõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló
föld igény be vé te le ese tén a föld hi va tal ter mõ föld más célú
hasz no sí tá sát en ge dé lye zõ ha tá ro za tát;

g) er dõ nek, il let ve fá sí tás nak mi nõ sü lõ föld rész le tek
igény be vé te le ese tén az er dé sze ti ha tó ság más célú hasz -
no sí tást en ge dé lye zõ ha tá ro za tát;

h) az elvi épí té si en ge dély ben meg ha tá ro zott eset le ges
egyéb ira to kat;

i) a ter ve zõ nyi lat ko za tát, hogy a min den kor ha tá lyos
mi nõ sé gi, biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi és mû sza ki szab -
vá nyo kat figye lembe vet te, a meg fe le lõ ség iga zo lá sok ren -
del ke zés re áll nak, az al ter ve zõk mun ká ját össze han gol ta,
a ter vek szak sze rû ek, és az elekt ro ni kus hír köz lé si épít -
mény el he lye zé sé nél az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény 94. §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben
elõ ír ta kat figye lembe vet te és az érin tet tek kö rét fel tár ta;

j) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény ter ve zett lé te sí -
té si költ ség ve té sét; il let ve

k) más nyom vo na las, il let ve nyom vo nal jel le gû lé te sít -
mé nyek meg kö ze lí té sé re, ke resz te zé sé re, igény be vé te lé re
vo nat ko zó – az érin tett lé te sít mény üze mel te tõ jé vel egyez -
te tett – (rész let)ter ve ket.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol tak a mû sza ki le írás sal
együtt ké pe zik a ki vi te li terv do ku men tá ci ót. Az en ge dély
irán ti ké re lem mel lék le te ként a ki vi te li terv do ku men tá ció
há rom pél dá nyát, va la mint a szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok
be szer zé se ér de ké ben, az érin tett szak ha tó ság kö ve tel mé -
nyé nek meg fe le lõ, szak ha tó sá gon ként két pél dány en ge -
dé lye zé si terv do ku men tá ci ót kell be nyúj ta ni a ha tó ság hoz.

11.  § Az épí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán
a  hatóság vizs gál ja, hogy

a) a ké re lem ben és a mel lék le tek ben fog lal tak meg fe -
lel nek-e a jog sza bá lyok ban, szab vá nyok ban elõ írt szak mai 
(mû sza ki) és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek,

b) a szük sé ges kü lön el já rá sok ban az elõ ze tes kér dé sek
tisz tá zód tak-e,

c) a ter ve zõ ként meg je lölt sze mély ren del ke zik-e a terv 
el ké szí té sé hez szük sé ges szak irá nyú ter ve zé si jo go sult -
ság gal, és

d) a ké re lem el bí rá lá sá hoz kü lön tár gya lás tar tá sa szük -
sé ges-e.

12.  § (1) A ha tó ság az épí té si en ge dély irán ti ké re lem el -
bí rá lá sa so rán – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál -
ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ben fog lal tak sze -
rint – hely szí ni szem lét tart.

(2) A ha tó ság a hely szí ni szem lé rõl – a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
tör vény ben fog lalt ki vé tel lel – elõze tesen ér te sí ti az épít te -
tõt, a ter ve zõt, to váb bá az el já rás ban részt ve võ szak ha tó -
sá go kat, köz mû ve ket.

13.  § (1) A hely szí ni szem le ve ze tõ je a ha tó ság ez zel
meg bízott kép vi se lõ je.

(2) A hely szí ni szem lé rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni,
amely ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ben fog lal ta kon túl fel
kell tün tet ni a szak ha tó sá gok kép vi se lõ i nek megállapí -
tásait.
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14.  § (1) Az épí té si en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta -
ga dá sá ról  szóló ha tá ro zat – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lyi ról  szóló tör vény ben
fog lal ta kon túl – tar tal maz za

a) az épít te tõ ne vét, cí mét (szék he lyét);

b) az en ge dé lye zett épít mény pon tos meg ne ve zé sét, az
érin tett in gat la nok hely raj zi szá mát;

c) az épí tés sa já tos fel té te le it és min den olyan ese ti
 hatósági, szak ha tó sá gi elõ írást, ame lyet az épí té si mun ká -
val, azo kon fe lül vagy azok tól el té rõ en al kal maz ni kell;

d) a köz mû vek ke resz te zé sé re, meg kö ze lí té sé re vo nat -
ko zó eset le ges kü lön ki kö té se ket;

e) az en ge dély ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát;

f) a kü lön jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség re vo nat ko zó fel hí vást; és

g) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem be nyúj -
tá sá ra való uta lást.

(2) Az épí té si en ge dély meg adá sa ese tén, an nak jog erõ -
re emel ke dé se után a ha tó ság a ki vi te li terv en ge dé lye zé si
zá ra dék kal el lá tott két pél dá nyát az épít te tõ nek meg kül di.

15.  § (1) Az épí té si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek
nap já tól szá mí tott két évig ér vé nyes. Nem szû nik meg az
épí té si en ge dély ér vé nyes sé ge, ha az épí tést az épít te tõ két
éven be lül meg kezd te és az épít mény re az épí tés meg kez -
dé sé tõl szá mí tott öt éven be lül hasz ná lat ba vé te li en ge délyt 
sze rez. A ha tó ság a ha tá ro za tá ban en nél rö vi debb ha tár idõt 
is meg ál la pít hat.

(2) A ha tó ság az épí té si en ge dély ér vé nyes sé gét – az
épít te tõ ké rel mé re – egy év vel meg hosszab bít hat ja, ha az
en ge dély meg adá sa kor fenn ál lott kö rül mé nyek nem vál -
toz tak meg.

(3) Az épít te tõ jog utód ja az ér vé nyes épí té si en ge délyt
jo go sult fel hasz nál ni, azon ban kö te les a jog utód lást
–  annak meg fe le lõ iga zo lá sa mel lett – a ha tó ság nak be je -
len te ni. A be je len tést meg elõ zõ en az épít te tõ jog utód ja
nem jo go sult épí té si te vé keny sé get foly tat ni. A be je len tést 
meg elõ zõ en foly ta tott épí té si te vé keny ség ese tén a ha tó -
ság bír sá got szab ki.

Az építési engedélytõl való eltérés engedélyezése

16.  § (1) A jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si en ge dély ben 
fog lal tak tól, va la mint az épí té si en ge dély mel lék le tét
 képezõ ki vi te li ter vek tõl csak a ha tó ság elõ ze tes en ge dé -
lyé vel  lehet el tér ni.

(2) Ha az el té rés érin ti a szak ha tó sá gok elõ írásait, az
érin tett in gat lan, épít mény tu laj do no sa i nak, ke ze lõ i nek a
hoz zá já ru lá sá ban meg ha tá ro zott fel té te le it vagy a köz mû -
vek ke resz te zé sé re ké szí tett do ku men tá ció tar tal mát, az
épít te tõ kö te les az el té rés ben érin tett in gat la nok, épít mé -
nyek tu laj do no sa i nak, ke ze lõ i nek, a köz mû vek üzem ben
tar tó já nak is mé telt hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát be sze rez ni.

(3) A ha tó ság az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak alap ján
az érin tett szak ha tó ság hoz zá já ru lá sá val az el té rés jel le gé -
tõl füg gõ en az épí té si en ge délyt mó do sít hat ja, vissza von -
hat ja és új épí té si en ge délyt ad hat ki, vagy ki sebb, épí té si
en ge dély hez nem kö tött el té ré sek ki kö té sek nél kü li jó vá -
ha gyá sa ese tén fel jegy zés sel vagy az épí té si nap ló ba tör -
ténõ be jegy zés sel is tu do má sul ve he ti, en ge dé lyez he ti azt.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

17.  § (1) Az épí té si en ge dély alap ján lé te sí tett elekt ro ni -
kus hír köz lé si épít mény hasz ná lat ba vé te lé hez szük sé ges
en ge dély irán ti ké rel met az épít te tõ nek az épí té si mun ka
be fe je zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül kell be nyúj ta -
nia a ha tó ság hoz.

(2) A hasz ná lat ba vé te li en ge délyt az elekt ro ni kus hír -
köz lõ há ló zat egyes ön ál ló an üzem be he lyez he tõ sza ka -
sza i ra is le het kér ni.

(3) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem nek tar -
tal maz nia kell:

a) az épít te tõ és – ha nem azo nos az épít te tõ vel – az
üzem ben tar tó ne vét és cí mét (szék he lyét);

b) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény meg ne ve zé sét,
az érin tett in gat la nok hely raj zi szá mát;

c) az épí té si en ge dély szá mát és kel tét;
d) az épí tés be fe je zé sé nek idõ pont ját; és
e) az épít mény tény le ges lé te sí té si költ sé gét.
(4) A ké re lem hez egy-egy pél dány ban mel lé kel ni kell

az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény mû sza ki át adás-át vé -
te lé rõl ké szült jegy zõ köny vet és en nek mel lék le te it, a köz -
mû nyil ván tar tó iga zo lá sát, az elekt ro ni kus hír köz lé si épít -
mény ge o dé zi ai be mé ré si raj zát, a meg va ló sult épít mény
ja ví tott ki vi te li do ku men tá ci ó ját (meg va ló su lá si terv), az
érin tett köz mû vek tu laj do no sa i nak a hasz ná lat ba vé tel hez
tör té nõ hoz zá já ru lá sát, a vil la mos mé ré si jegy zõ köny ve ket 
és érin tés vé del mi mi nõ sí tõ ira tot, va la mint fe le lõs mû -
szaki ve ze tõi nyi lat ko za tot.

(5) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá sá ról vagy
meg ta ga dá sá ról  szóló ha tá ro zat nak – a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör -
vény ben fog lal ta kon túl – tar tal maz nia kell

a) az épít te tõ és – ha nem azo nos az épít te tõ vel – az
üzem ben tar tó ne vét és szék he lyét;

b) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény meg ne ve zé sét,
az érin tett in gat lan hely raj zi szá mát;

c) az épí té si en ge dély szá mát és kel tét;
d) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény használatba -

vételével és üzem ben tar tá sá val kap cso la tos eset le ges
egyéb elõ írásokat; és

e) arra vo nat ko zó fi gyel mez te tést, hogy a használat -
bavételi en ge dély kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc
 napon be lül az épít te tõ kö te les – in gat lan-nyil ván tar tá si
 átvezetés cél já ból – a vál to zás kö vet kez té ben meg va ló sult
ál la po tot rög zí tõ váz raj zot az ille té kes föld hi va tal hoz
 benyújtani.
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(6) A ha tó ság a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá sát
meg ta gad ja, ha

a) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény a jog sza bá lyok -
nak, mû sza ki elõ írá sok nak nem fe le l meg vagy a jóvá -
hagyott ki vi te li ter vek tõl el té rõ en épült meg,

b) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény ren del te tés sze rû 
hasz ná lat ra al kal mat lan, vagy

c) va la mely köz re mû kö dõ szak ha tó ság az en ge dély
meg adá sá hoz nem já rult hoz zá.

(7) Ha az épít te tõ olyan kü lön cé lú elekt ro ni kus hír köz lõ 
há ló zat hasz ná la tát kí ván ja meg vál toz tat ni, ame lyet e jog -
sza bály ha tály ba lé pé se elõtt a rá vo nat ko zó kü lön sza bá -
lyok sze rint ha tó sá gi en ge dély nél kül lé te sí tet tek, a ha tó -
ság tól erre hasz ná lat ba vé te li en ge délyt kell kér nie. Hasz -
ná lat ba vé te li en ge dély re van szük ség ab ban az eset ben is,
ha a ko ráb ban más cél lal – jog sze rû en – lé te sült elekt ro ni -
kus hír köz lé si épít mény ren del te té se meg vál to zik. A ké re -
lem hez – a (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl – csa tol ni kell
a 10.  § sze rin ti mel lék le te ket is.

Fennmaradási engedélyezési eljárás

18.  § (1) Ha elekt ro ni kus hír köz lé si épít ményt en ge dély
nél kül vagy at tól el té rõ mó don (a továb biak ban együtt:
sza bály ta la nul) épí tet tek, az épít te tõ fenn ma ra dá si en ge -
délyt kér het. Amennyi ben a ha tó ság ál la pít ja meg, hogy az
elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény sza bály ta la nul épült,
 határidõ tû zé sé vel az épít te tõt fel hív ja a fenn ma ra dá si
 engedély irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rint sza bály ta la nul épí tett elekt -
ro ni kus hír köz lé si épít mény re a ha tó ság

a) fenn ma ra dá si en ge délyt ad hat, fel té ve, hogy az meg -
fe lel e ren de let nek, egyéb jog sza bá lyok nak, szab vá nyok -
nak, va la mint a ha tó sá gi, mû sza ki elõ írásoknak, és ha az
érin tett szak ha tó sá gok hoz zá já rul nak, vagy

b) ha tá ro zott idõ re  szóló fenn ma ra dá si en ge délyt ad hat
– egy ben kö te le zi az épít te tõt az át ala kí tás el vég zé sé re –
fel té ve, hogy az át ala kí tás után az elekt ro ni kus hír köz lé si
épít mény egyéb jog sza bá lyok nak, szab vá nyok nak, va la -
mint a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi, és mû sza ki elõ írásoknak
meg fe le lõ vé vá lik.

(3) A ha tó ság a sza bály ta la nul épí tett elekt ro ni kus hír -
köz lé si épít mény re fenn ma ra dá si en ge délyt nem ad hat,
 annak le bon tá sát ren de li el, ha

a) az épít mény az át ala kí tás sal sem fe le l meg e ren de -
let nek, egyéb jog sza bá lyok nak, szab vá nyok nak, va la mint
a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi elõ írá sok nak,

b) az el ren delt át ala kí tást az elõ írt ha tár idõ re nem
 végezték el,

c) az épít te tõ fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké rel mét
a ha tó ság fel hí vá sa sze rin ti ha tár idõ ig nem nyúj tot ta be.

(4) Ha a ha tó ság a be je len tés vagy – szük ség sze rint –
hely szí ni szem le alap ján meg ál la pít ja, hogy az el vég zett
épí té si mun kák nem a 4.  § (2) be kez dé sé nek g), h), i) vagy

j) pont jai alá tar to zó nak mi nõ sül nek, úgy fenn ma ra dá si
 engedélyezési el já rást kell le foly tat nia.

(5) A fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem hez mind -
azo kat a mel lék le te ket csa tol ni kell, ame lyek az épí té si,
 illetve hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem hez e ren -
de let 10. és 17.  §-ai sze rint is szük sé ge sek let tek vol na.

(6) Ha a ha tó ság a fenn ma ra dá si en ge délyt ki ad ja, az
épít te tõ nek az épít mény re hasz ná lat ba vé te li en ge délyt
nem kell kér nie.

(7) In gat lan-nyil ván tar tás ban sze rep lõ épít mény ese tén
a fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sát köve tõen az épít te tõ -
nek har minc na pon be lül – in gat lan-nyil ván tar tá si át ve ze -
tés cél já ból – vál to zá si váz raj zot kell az ille té kes föld hi va -
tal hoz be nyúj ta ni.

Bontási engedélyezési eljárás

19.  § (1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mény bon tá sát a tu laj do nos – a mun ka ter ve -
zett meg kez dé se elõtt leg alább hat van nap pal – a ha tó ság -
nak kö te les be je len te ni, mel lé kel ve az 5.  §-ban fog lal tak
sze rin ti jo go sult ság iga zo lá sát, va la mint az érin tett köz mû -
vek nyi lat ko za tát.

(2) A bon tás be je len té sé rõl  szóló nyi lat ko zat alap ján a
ha tó ság a (3) be kez dés ki vé te lé vel csak ab ban az eset ben
hoz ha tá ro za tot, ha a bon tás vég re haj tá sá ra vo nat ko zó an
fel té te le ket ál la pít meg, vagy a bon tás vég re haj tá sát nem
en ge dé lye zi. Ha a ha tó ság a be je len tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül nem hoz ha tá ro za tot – fel -
téve, hogy az ügy ben nincs el len ér de kû ügy fél –, a ké rel -
me zõ be je len té sét el fo ga dott nak kell te kin te ni.

(3) Ré gé sze ti, il let ve mû em lé ki vé de lem alatt álló in gat -
la non, te rü le ten ter ve zett bon tá si mun kák be je len té se ese -
tén a ha tó ság min den eset ben hoz ha tá ro za tot.

(4) In gat lan-nyil ván tar tás ban sze rep lõ lé te sít mény ese -
tén a bon tá si mun kák be fe je zé sét köve tõen az épít te tõ nek
har minc na pon be lül – in gat lan-nyil ván tar tá si át ve ze tés
cél já ból – vál to zá si váz raj zot kell az ille té kes föld hi va tal -
hoz be nyúj ta ni.

Ellenõrzés

20.  § (1) A hely szí ni el len õr zés re a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi  eljárás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör -
vény ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(2) A ha tó ság e ren de let ha tá lya alá tar to zó elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mé nyek épí té sé nek, hasz ná lat ba vé te lé nek,
bon tá sá nak el len õr zé si fel ada tai el lá tá sá ba más – jog sza -
bály ban fel jo go sí tott – el len õr zõ szer vet vagy szak ér tõt is
be von hat.

(3) A ha tó ság az el len õr zés rõl – a köz igaz ga tá si ható -
sági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör -
vény ben fog lalt ki vé tel lel – elõze tesen ér te sí ti az épít te tõt,
a ki vi te le zõt és az üzem ben tar tót.
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(4) Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény épít te tõ je, ki vi -
te le zõ je, üzem ben tar tó ja kö te les az el len õr zés ben köz re -
mû köd ni.”

2.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mellék -
lete lép.

(2) Az R. 2. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mellék -
lete lép.

Záró rendelkezések

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na -
pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a hatályba lépését köve -
tõen in dult en ge dé lye zé si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 21–23.  §-a,
b) a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len -

õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 5/2003. (III. 24.) IHM ren de let,

c) az egyes hír köz lé si tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 9/2000. (IV. 19.) KHVM ren de let 4. és
5.  §-a, 6.  §-ának (2) be kez dé se, az 1. és 2. mel lék le te, va la -
mint

d) az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együt tes ren de let 7.  §-a.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

1. melléklet
a 7/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek ha tó sá gi en ge -
dé lye zé si el já rá sa i ban köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok, köz -
mû vek és más szer ve ze tek:

SZAKHATÓSÁGOK

I: I. fok
II: II. fok
K: Kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sa

A) Re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter

(Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal)

I: Az ille té kes ki emelt épí tés ügyi ha tó ság
II: Az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal
K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény el he lye zé se és

meg épí té se meg fe lel-e a te le pü lés ren de zés sel és az épít -
mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, a he lyi te le pü lés ren de zé si ter vek nek és a he lyi épí té si
sza bály zat nak.

B) Bel ügy mi nisz té ri um

1. Tûz vé de lem
I: Az ille té kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs -

nok, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si tûz ol tó pa rancs nok
II: Az ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság,

a fõ vá ros ban a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó sá ga

K: Az „A”–,,C” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
 helyiségeket tar tal ma zó elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé -
nyek en ge dé lye zé si el já rá sa i ban.

2. Ka taszt ró fa vé de lem és pol gá ri vé de lem
I: Az ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság,

a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság
II: A Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi 

Fõ igaz ga tó sá ga
K: A pol gá ri vé del mi épít mény (óvó hely) 100 m-es kör -

nye ze tén be lül tör té nõ elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek
en ge dé lye zé si el já rá sa i ban.

3. Ha tár vé de lem
I: Ha tár õr Igaz ga tó ság
II: Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
K: Az ál lam ha tár tól szá mí tott 100 m-en be lül min den

elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épí té si te vé keny ség
en ge dé lye zé se so rán.

C) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

1. Ter mé szet vé del mi és táj vé del mi ha tó ság
I: A te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -

vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség
II: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és

Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
K: A ter mé szet- és táj vé de lem kö ve tel mé nye i nek ér vé -

nye sí té se az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti, va la -
mint a Na tu ra 2000 te rü le te ken a bel- és kül te rü le te ken,
a ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt nem álló te rü le tek ese tén
is kül te rü le ten, egye di táj ér ték vagy ter mé sze ti te rü le tek
ese tén bel te rü le ten is az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény
ha tó sá gi en ge dé lye zés so rán.

2. Kör nye zet vé del mi ha tó ság
I: A te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -

vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség
II: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és

Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
K: a) a ve szé lyes hul la dé kok ke let ke zé se, tá ro lá sa és

 kezelése te kin te té ben,
b) a ta laj, a fel szín és fel szín alat ti vi zek mennyi sé ge és

mi nõ sé ge,
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c) le ve gõ tisz ta ság-, zaj vé de lem, va la mint zaj- és rez -
gés vé de lem,

d) a kör nye ze ti ele mek vagy azok rend sze re i nek vé del -
me ér de ké ben.

3. Víz gaz dál ko dá si ügyek ben
I: A te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -

vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség
II: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és

Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
K: A vi ze ket, azok med rét és part ját, egyéb víz tar tó kép -

zõd mé nye it, a vi zek le fo lyá si, áram lá si vi szo nya it, a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott par ti sá vot, il let ve a hullám -
teret, a fa ka dó és szi vár gó vi zes te rü le te ket, a víz ki vé te li
mû vek ál tal igény be vett vagy arra ki je lölt víz bá zi sok
 védõterületét, a vé dõ sá vot, to váb bá a ví zi lé te sít mé nye ket,
ví zi mun ká kat és víz hasz ná la to kat – a vi zek hasz no sí tá sa
vagy kár té te le ik el há rí tá sa szem pont já ból – érin tõ elekt ro -
ni kus hír köz lé si épít mény ha tó sá gi en ge dé lye zé si eljárá -
saiban, a víz gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut -
ta tá sa cél já ból.

D) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

1. Er dõ vé de lem
I: A te rü le ti leg ille té kes er dé sze ti ha tó ság
II: Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
K: Er dõ te rü le tet érin tõ vagy az er dõ re ha tás sal lévõ

– be le ért ve az erdõ ta la ját, víz ház tar tá sát, mik ro klí má ját –
elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek épí tés ügyi ha tó sá gi
(ki vé ve bon tás) en ge dé lye zé se so rán.

2. Ta laj vé de lem
I: Az ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat
II: Nö vény és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat
K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek ter mõ föl dön

tör té nõ épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé se so rán ér vény re
kell jut tat ni, hogy az el he lye zés a kör nye zõ te rü le te ken a
ta laj vé dõ gaz dál ko dás fel té te le it ne ront sa, va la mint az
épít mé nyek ki vi te le zé se so rán a ki vi te le zõ, üze mel te tés
so rán az üze mel te tõ kö te les gon dos kod ni a ter mõ ré teg
meg men té sé rõl. A ki vi te le zés és üze mel te tés so rán biz to -
sí ta ni kell, hogy a kör nye ze ti ha tá sok az érin tett ter mõ föld
mi nõ sé gé ben ne okoz za nak kárt.

3. Ter mõ föld vé de lem
I: Kör ze ti (fõ vá ro si, ke rü le ti) föld hi va tal
II: Me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal
K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épít mé nyek

ter mõ föl dön, il let ve a me zõ- és er dõ gaz da ság mû ve lés
alatt álló bel te rü le ti föl de ken tör té nõ ha tó sá gi en ge dé lye -
zé se so rán ér vény re kell jut tat ni, hogy az el he lye zés le he -
tõ ség sze rint a leg gyen gébb mi nõ sé gû föl de ken, a le he tõ
leg ki sebb mér té kû ter mõ föld igény be vé te lé vel tör tén jen.
Az épít mé nyek ki vi te le zé se elõtt a ter mõ ré teg letermelé -
sérõl és más hol való hasz no sí tá sá ról gon dos kod ni kell. A
ki vi te le zés és üze mel te tés so rán biz to sí ta ni kell, hogy az
en ge dé lye zett nél na gyobb mér ték ben ter mõ föld más célú
fel hasz ná lá sá ra ne ke rül jön sor, ügyel ve arra, hogy az érin -

tett és szom szé dos in gat la nok meg fe le lõ me zõ- és er dõ -
gaz da sá gi hasz no sí tá sát a lé te sít mény ne aka dá lyoz za.

E) Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1. Hon vé del mi ügy ben
I: Hon véd Ve zér kar
II: Hon vé del mi Mi nisz té ri um
K: A hon vé del mi ér de kek biz to sí tá sa cél já ból.

F) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

1. Út ügy ben
I: Or szá gos köz út ese tén:
Amennyi ben a ké rel me zõ az út ke ze lõi hoz zá já ru lás

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság

a) gyors for gal mi út, va la mint köz úti ha tár át ke lõ hely
köz le ke dé si épít mé nyei ese tén a Köz pon ti Köz le ke dé si
Fel ügye let,

b) egyéb or szá gos köz út ese tén a me gyei köz le ke dé si
fel ügye let szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap ján dönt.

He lyi köz út ese tén:
Amennyi ben a ké rel me zõ az út ke ze lõi hoz zá já ru lás

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság

a) a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi
köz utak ese tén: me gyei köz le ke dé si fel ügye let,

b) a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ
he lyi köz utak ese tén: a fõ jegy zõ,

c) a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi
köz utak ese tén a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let ál lás -
fog la lá sa alap ján dönt.

Köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út ese tén:
Amennyi ben a ké rel me zõ a ma gán út tu laj do no sa hoz zá -

já ru lá sá nak meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt
fel té te le ket sé rel mes nek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság
a fõ vá ro si/me gyei köz le ke dé si fel ügye let szak ha tó sá gi
 állásfoglalása alap ján dönt.

II: Or szá gos köz út és köz for ga lom elõl el nem zárt
 magánút ese tén:

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
He lyi köz út ese tén:
a) a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi

köz utak ese tén a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let,
b) a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ

he lyi köz utak ese tén a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let,
c) a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi

köz utak ese tén a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let.
K: A köz út te rü le tén, az alatt vagy fe lett, a köz utak

 külterületi sza ka szán a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott
50 m-en, au tó pá lya, au tó út, va la mint ki je lölt fõ út vo nal
ese tén 100 m-en be lül ter ve zett elekt ro ni kus hír köz lé si célt 
szol gá ló épít mény épí té se, bõ ví té se, hasz ná lat ba vé te le
ese tén az út ügyi ér de kek és a köz úti köz le ke dés biz ton sá ga 
kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben.
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2. Vas úti ügy ben:
a) Orszá gos je len tõ sé gû, va la mint a vele össze köt te tés -

ben lévõ vas úti pá lya és azok tar to zé kai ese tén
I: Amennyi ben a ké rel me zõ az üze mel te tõi hoz zá já ru lás 

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság a Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap -
ján dönt.

II: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Helyi és elõ vá ro si vas úti pá lya és azok tar to zé kai

ese tén:
I: Amennyi ben a ké rel me zõ az üze mel te tõi hoz zá já ru lás 

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság a fõ vá ro si/me -
gyei köz le ke dé si fel ügye let szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa
alap ján dönt.

II: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
K: A vas út vé dõ tá vol sá gon be lü li elekt ro ni kus hírköz -

lési célt szol gá ló épít mény épí té se, el he lye zé se, meg szün -
te té se ese tén a vas úti köz le ke dés biz ton sá ga kö ve tel mé -
nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.

3. Mû sza ki-biz ton sá gi ügy ben
I: Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si Hi va tal mû -

sza ki-biz ton sá gi fel adat kör ében el já ró te rü le ti fel ügye lõ -
sé gek

II: Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
 Fõigazgatója

K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épít mény ben 
kis- és nagy fe szült sé gû vil la mos be ren de zés, ve ze ték,
 továbbá épít mény ben ka zán vagy más nyo más tar tó be ren -
de zés, gáz- vagy olaj el lá tó rend szer, tü ze lés tech ni kai
 berendezés 0,4 KV vagy an nál na gyobb fe szült sé gû vil la -
mos be ren de zés, va la mint PB-gáz pa lack cse re te lep föld
fe let ti és föld alat ti tar tá lyok, au tó gáz- és üzem anyag töl tõ-, 
to váb bá gáz fo ga dó és nyo más sza bá lyo zó ál lo má sok,
140 kW fe let ti hõ ter he lé sû gáz- vagy olaj tü ze lõ be ren de -
zés épít mé nye i nek épí tés ügyi ha tó sá gi (ki vé ve bon tás)
 engedélyezése ese tén a biz ton ság kö ve tel mé nye i nek
 érvényre jut ta tá sa.

G) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma

I: A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes ható -
sági ügyek ben el já ró re gi o ná lis szer ve ze ti egy sé ge

II: A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el nö ke
K: Rég észe ti ér de kû te rü le tek, ré gé sze ti le lõ he lyek,

 mûemlékek, mû em lé ki te rü le tek (tör té ne ti táj, mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü le tek és mû em lé ki kör nye zet) vé del mé nek
cél já ból elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény el he lye zé se, épí -
té se, bõ ví té se, át ala kí tá sa, bon tá sa ese tén.

H) Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

I: A te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság
II: Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
K: A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 44.  § 

(1) be kez dé sé ben fel so rolt te vé keny sé ge ket és lé te sít mé -
nye ket érin tõ ter ve zett elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol -
gáló épít mény épí té se vagy bõ ví té se ese tén a biz ton ság
 követelményeinek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.

I) Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat

I: A Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes te rü le ti hi va -
ta la

II: A Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Föld ta ni Szakható -
sági Fõ osz tály

K: Az ás vá nyi nyers anya go kat érin tõ kér dé sek ben és az
elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épít mény föld ta ni
meg ala po zott sá ga te kin te té ben a ha tó sá gi en ge dé lye zés
so rán, ki vé ve, ha a te le pü lés ren de zé si ter vek, vagy a he lyi
épí té si sza bály zat meg ál la pí tá sa kor a föld ta ni kö ve tel mé -
nyek már tisz tá zot tak.

KÖZMÛVEK ÉS MÁS SZERVEZETEK

1. Víz- és csa tor ná zá si mû vek
2. Gáz mû vek
3. Táv hõ el lá tó szer vek
4. Áram szol gál ta tó szer vek
5. Elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek tu laj do no sai

[a 6.  § (1) be kez dé se sze rint], az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tók/üze mel te tõk

6. A vil la mos mû üzem ben tar tó ja
7. A vas út üze mel te tõ szer ve ze tek
8. A vá ro si he lyi köz le ke dé si szer ve ze tek
9. Út ke ze lõ szer ve ze tek
K (1–9. pon tig): A há ló za to kat és más üze mi épít mé -

nye ket érin tõ en a csat la ko zó ve ze té kek és be ren de zé sek
ese tén a szak sze rû meg ol dás kö ve tel mé nye, to váb bá
a nyom vo na las ke resz te zé sek re meg ha tá ro zott mû sza ki,
tech ni kai nor mák ér vény re jut ta tá sa.

10. Ké mény sep rõ ipa ri Szol gál ta tó Szerv (vál lal ko zó)
K: Az égés ter mék- (füst gáz-) el ve ze tõ ké mé nyek ese tén 

a szak sze rû meg ol dás és a biz ton ság kö ve tel mé nye i nek
 érvényre jut ta tá sa cél já ból.

11. VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Urbanisz -
tikai Kht.

K: A nyom vo na las lé te sít mé nyek egy sé ges, nap ra kész
nyil ván tar tá sá nak fenn tar tá sa.”
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2. melléklet a 7/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„Hírközlési hatósági engedély iránti kérelem

Ikt. sz.:

Ada tok:

1. Az épít te tõ neve: ............................................................................................................................................................

  Címe:..............................................................................................................................................................................

2. A ké rel me zett en ge dély faj tá ja:

  Elvi épí té si en ge dély

  Épí té si en ge dély (épí té si en ge dély tõl való el té rés en ge dé lye zé se)

  Bon tá si en ge dély

  Hasz ná lat ba vé te li en ge dély

  Fenn ma ra dá si en ge dély

3. A ké re lem tár gya és an nak rö vid le írá sa:

  ........................................................................................................................................................................................

  A ké re lem tár gyá val össze füg gés ben ko ráb ban ke let ke zett ha tó sá gi en ge dé lyek (ha tá ro za tok) meg ne ve zé se, szá ma, kel te:

  ........................................................................................................................................................................................

4. A ter ve zõ(k)

  neve, címe, jo go sult sá gá nak iga zo lá sa:

  ........................................................................................................................................................................................

5. Az épí té si mun ka (ha már is mert) fe le lõs mû sza ki ve ze tõ jé nek

  neve, címe, jo go sult sá gá nak iga zo lá sa:

  ........................................................................................................................................................................................

6. Üzem ben tar tó meg ne ve zé se, címe:

  ........................................................................................................................................................................................

7. Az en ge dé lye zé si el já rás költ sé gé nek vi se lõ je (neve, címe, adó szá ma, pénz for gal mi jel zõ szá ma):

  ........................................................................................................................................................................................

8. A ki vi te le zés ter ve zett kez dé si és be fe je zé si idõ pont ja:

  ........................................................................................................................................................................................

Dá tum: .....................................................

..............................................................
alá í rás”



Az informatikai és hírközlési miniszter
8/2006. (V. 17.) IHM

r e n d e l e t e

az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló

szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekrõl  szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM

rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let (a továb biak ban: Ren -
de let) 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság
e ren de let alap ján – az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – 2008. jú ni us 30-ig ér vé nyes.”

(2) A Ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság
az 1. mel lék let 25. pont ja, 61–79. pont jai, va la mint a
41. pont te kin te té ben a Dél-Al föl di, a Dél-Du nán tú li, az
Észak-Al föl di, a Kö zép-Du nán tú li, a Közép-Magyar -
országi és a Nyu gat-Du nán tú li ré gi ók vo nat ko zá sá ban
2010. jú ni us 30-ig ér vé nyes.”

2.  §

A Ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te e ren de let
1–2. mel lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
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1. melléklet a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let hez

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények
a szakképesítés és a régió feltüntetésével

1.

41. OK-TAT-60 Kft.
3000 Hat van, Ba las si Bál int út 1.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di
Dél-Du nán tú li
Észak-Al föl di
Észak-Ma gyar or szá gi
Kö zép-Du nán tú li
Közép-Magyaror szági
Nyu gat-Du nán tú li

2.

61. Kereskedõk, Vállalkozók
Békés Megyei Szervezete

54 8409 01
33 4641 01

Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di

62. Károly Róbert Fõiskola
Fel nõtt kép zé si  Osztály
3200 Gyön gyös, Mát rai út 36.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi

63. sPrin ter Stú dió Kft.
3300 Eger, Szé che nyi u. 58.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai mû sze rész
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi

64. Szol no ki Fõ is ko la
5000 Szol nok, Ady End re út 9.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

Észak-Al föl di



65. Sze ge di Tu do mányegye tem Ju hász
Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko lai Kar
6725 Sze ged, Bol dog asszony sgt. 6.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di

66. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di

67. Kem pe len Far kas Ügy vi te li
Ala pít vá nyi Kö zép is ko la
2900 Ko má rom, Fri gyes tér 2–3.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Kö zép-Du nán tú li

68. Ne u mann Já nos Kö zép is ko la
és Kol lé gi um
3300 Eger, Rá kó czi út 48.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

Észak-Ma gyar or szá gi

69. Apor Vil mos Ka to li kus Is ko la köz pont
9024 Gyõr, Pát zay Pál u. 46.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Nyu gat-Du nán túl

70. SZÁMALK Ok ta tá si és
In for ma ti kai Rt.
1115 Bu da pest, Ete le út 68.

52 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
54 4641 03
54 4641 02
54 4641 01
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
In for ma ti kus (Rend szer in for ma ti kus)
In for má ció rend szer-szer ve zõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Kö zép-Ma gyar or szá gi

71. Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la
5200 Tö rök szent mik lós,
Al má sy út 50.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

Észak-Al föl di

72. Kós Ká roly Épí tõ ipa ri
Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re utca 1.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi

73. INFORM-ADÓ Ok ta tó és Szol gál ta tó
Kor lá tolt Fe le lõ sé gû Tár sa ság
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók Béla u. 53.

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) Észak-Ma gyar or szá gi

74. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

Dél-Al föl di
Észak-Al föl di
Dél-Du nán tú li
Nyu gat-Du nán tú li
Kö zép-Ma gyar or szá gi
Kö zép-Du nán tú li
Észak-Ma gyar or szá gi

75. Ga lamb Jó zsef Szak kö zép is ko la
6900 Makó, Szép u. 2–4.

33 4641 01
52 4641 03
31 4641 01
52 4641 05

54 4641 03
54 4641 04

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ
 és üze mel te tõ
In for ma ti kus (rend szer in for ma ti kus)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

Dél-Al föl di

76. TRIVIUM Ala pít vá nyi
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la
3200 Gyön gyös,
Kõ rö si Cso ma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04

54 4641 05
54 8409 01
54 8409 01

In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó
Mul ti mé dia-fe i lesz tõ

Észak-Ma gyar or szá gi
Észak-Al föl di

77. SZÉV Szá mí tás tech ni kai
és Ok ta tá si Kft.
3530 Mis kolc, Gör gey u. 24.

54 4641 01
54 4641 03

54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
In for ma ti kus (a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi
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78. Ve ress Fe renc Szak kép zõ Is ko la
4220 Haj dú bö ször mény,
Enyin gi T. B. u. 5/A

33 4641 01
52 4641 03
54 4641 01

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

Észak-Al föl di

79. Eöt vös Lo ránd Mû sza ki Kö zép is ko la
és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár, Páz mány P.

54 4641 07

54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
52 4641 05

54 4641 03

34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM te eve zõ,
do ku men tá ció ke ze lõ in for ma ti kus
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ
és üze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)
PLC-prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

Dél-Du nán tú li

”

2. melléklet a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let hez

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére – régiók szerint – feljogosított intézmények
a szakképesítések feltüntetésével

1.
[I. Dél-Al föld-ré gió]

13. Kereskedõk, Vállalkozók
Békés Megyei Szervezete

54 8409 01
33 4641 01

Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

14. Sze ge di Tu do mányegye tem Ju hász Gyu la
Ta nár kép zõ Fõ is ko lai Kar
6725 Sze ged, Bol dog asszony sgt. 6.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

15. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

16. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

17. Ga lamb Jó zsef Szak kö zép is ko la
6900 Makó, Szép u. 2–4.

33 4641 01
52 4641 03
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
54 4641 04

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
In for ma ti kus (rend szer in for ma ti kus)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

18. OK-TAT-60 Ok ta tá si,
Szer ve zé si és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

2.
[II. Dél-Du nán túl ré gió]

13. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
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15. Eöt vös Lo ránd Mû sza ki Kö zép is ko la és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár, Páz mány P.

54 4641 07

54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM te rve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
in for ma ti kus
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
PLC-prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

3.
[III. Észak-Al föld ré gió]

12. Szol no ki Fõ is ko la
5000 Szol nok, Ady End re út 9.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

13. Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la
5200 Tö rök szent mik lós, Al má sy út 50.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

15. TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kõ rö si Cso ma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04
54 4641 05
54 8409 01

In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó
Mul ti mé dia-fe i lesz tõ

16. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

17. Ve ress Fe renc Szak kép zõ Is ko la
4220 Haj dú bö ször mény, Enyin gi T. B. u. 5/A

33 4641 01
52 4641 03
54 4641 01

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

4.
[IV. Észak-Ma gyar or szág ré gió]

14. Károly Róbert Fõiskola
Fel nõtt kép zé si Osz tály
3200 Gyön gyös, Mát rai út 36.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

15. sPrin ter Stú dió Kft.
3300 Eger, Szé che nyi u. 58.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai mû sze rész
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

16. Ne u mann Já nos Kö zép is ko la és Kol lé gi um
3300 Eger, Rá kó czi út 48.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

17. Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re utca 1.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

18. INFORM-ADÓ Ok ta tó és Szol gál ta tó Kor lá tolt
Fe le lõ sé gû Tár sa ság
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók Béla u. 53.

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

19. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
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20. TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kõ rö si Cso ma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04
54 4641 05
54 8409 01

In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó
Mul ti mé dia-fe i lesz tõ

21. SZÉV Szá mí tás tech ni kai és Ok ta tá si Kft.
3530 Mis kolc, Gör gey u. 24.

54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

5.
[V. Kö zép-Du nán túl ré gió]

12. Kem pe len Far kas Ügy vi te li Ala pít vá nyi
Kö zép is ko la
2900 Ko má rom, Fri gyes tér 2–3.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

13. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. OK-TAT-60 Ok ta tá si,
Szer ve zé si és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

6.
[VI. Kö zép-Ma gyar or szág ré gió]

25. SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.
1115 Bu da pest, Ete le út 68.

52 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
54 4641 03
54 4641 02
54 4641 01
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
In for ma ti kus (Rend szer in for ma ti kus)
In for má ció rend szer-szer ve zõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

26. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

27. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

7.
[VII. Nyu gat-Du nán túl ré gió]

12. Apor Vil mos Ka to li kus Is ko la köz pont
9024 Gyõr, Pát zay Pál u. 46.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

13. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

”
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Az informatikai és hírközlési miniszter
9/2006. (V. 17.) IHM

r e n d e l e t e

a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus
hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl
és felkészülési feladataik meghatározásáról  szóló
24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek l) pont -
jában, va la mint a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény
(a továb biak ban: Pt.) 53.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A vé del mi fel ada tok ban részt vevõ elekt ro ni kus hír köz -
lé si, il let ve pos tai szol gál ta tók ki je lö lé sé rõl és fel ké szü lé si 
fel ada ta ik meg ha tá ro zá sá ról  szóló 24/2004. (VIII. 16.)
IHM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. mel lék le te e ren de let
mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 2. mel lék le té nek 68. és 80. sora ha tá -
lyát vesz ti.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
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Melléklet a 9/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

1. Az R. 2. mel lék le té nek 12. pont ja a kö vet ke zõ 12/a. al pont tal egé szül ki:

„12/a. BUDAPEST Slá ger Rá dió Slá ger Rá dió Rt.
1011 Bu da pest, Fõ u. 14–18. VI. em.”

2. Az R. 2. mel lék le té nek 17. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17. DUNAÚJVÁROS Rá dió 24 Pen ta fon-Pen ta Rá dió Kft.
2400 Du na új vá ros, Tán csics Mi hály u. 1/A”

3. Az R. 2. mel lék le té nek 20. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„20. ESZTERGOM Klub rá dió Klub rá dió Rt.
1037 Bu da pest, Bo kor u. 1-5.”

4. Az R. 2. mel lék le té nek 30. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„30. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY VIP Rá dió Cer vi nus Szol gál ta tó Kft.,
5540 Szar vas, Sza bad ság u. 30.”



Köz le mé nyek

Az informatikai és hírközlési miniszter
közleménye

a magyarországi közigazgatási célú nyilvános kulcsú infrastruktúra elemek azonosítási rendszerérõl

A ma gyar or szá gi köz igaz ga tá si célú nyil vá nos kul csú inf ra struk tú ra ele mei (ob jek tu mai) azo no sí tá si rend sze ré nek
egy sé ge sí té se ér de ké ben a kö vet ke zõ köz le ményt te szem köz zé:

1. Az ob jek tu mok azo no sí tá sa (az egye di meg ne ve zést biz to sí tó Ob ject Iden ti fi er, OID meg ha tá ro zá sa) az ITU-T
X.660 aján lá sa (vagy az ISO/IEC 9834–1) sze rin ti ITU-T, igaz ga tá si ágon aján lott.

2. Erre vo nat ko zó re giszt rá ci ós igény ese tén a ma gyar or szá gi köz igaz ga tá si célú nyil vá nos kul csú inf ra struk tú ra
 elemek azo no sí tó i nak re giszt rá ci ós fel ada ta it az IHM szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Biz ton sá gi Hi te le sí tés szol gál ta tó
Iro da (BHSZI) lát ja el.

3. A BHSZI a re giszt rá ció fo lya ma tát és a re giszt rá ci ó hoz tar to zó nyil ván tar tást sa ját hon lap ján (http://www.bhsz.
gov.hu/), a nyil ván tar tás ba tör té nõ egyes be jegy zé si és mó do sí tó ese mé nyek rõl  szóló be je len tést az In for ma ti kai és Hír köz -
lé si Köz löny ben te szi köz zé.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Szerkesztõbizottsági tájékoztató
a Magyar Közlönyben megjelent informatikai és hírközlési ágazatot érintõ

jogszabályokról és határozatról

(Magyar Közlöny 2006. évi 58–68. számai)

2006. évi LIV. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 67. szám)................................................................................................................. 5475. ol dal

2006. évi LVII. tv. a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az állam -
titkárok jog ál lá sá ról (Ma gyar Köz löny 67. szám)................................................................................ 5478. ol dal

121/2006. (V. 19.) Korm. r. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az In do néz Köz tár sa ság Kor mány a
 között a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl (Ma gyar Köz löny 60. szám) 4932. ol dal

126/2006. (V. 22.) Korm. r a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Bra zil Szö vet sé gi Köz tár sa ság
 Kormánya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ról  szóló Meg álla po dás ki hir de té sé rõl
( Magyar Köz löny 61. szám)................................................................................................................. 5060. ol dal

128/2006. (VI. 1.) Korm. r. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Ku bai Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti 
gaz da sá gi együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ról  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl és kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé rõl (Ma gyar Köz löny 66. szám) .......................................................................................... 5444. ol dal

24/2006. (V. 18.) IM r. az elekt ro ni kus cég be jegy zé si el já rás és cég nyil ván tar tás egyes kér dé se i rõl
(Ma gyar Köz löny 59. szám)................................................................................................................. 4919. ol dal

25/2006. (V. 18.) IM r. az il le ték és a köz zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton tör té nõ meg fi ze té sé rõl 
a cég el já rás ban és más cég ügyek ben (Ma gyar Köz löny 59. szám) ..................................................... 4922. ol dal

26/2006. (V. 18.) IM r. a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM ren de let mó do sí tá -
sá ról (Ma gyar Köz löny 59. szám)........................................................................................................ 4924. ol dal

5/2006. (V. 17.) TNM–GKM–FMM–FVM–KvVM–TNM e. r. az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból
fi nan szí ro zott ope ra tív prog ra mok és a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si dön tés ho za ta lá ban részt ve võk,
va la mint a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val való el szá mo lást vég zõ sze mé lyek vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé ge le bo nyo lí tá sá nak rész le tes rend jé rõl (Ma gyar Köz löny 58. szám)...................... 4719. ol dal

14/2006. (V. 31.) OGY h. az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi se lõ i nek és tag -
jainak meg vá lasz tá sá ról (Ma gyar Köz löny 65. szám) ......................................................................... 5408. ol dal
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Szerkesztõbizottsági

közlemény

az Informatikai és Hírközlési Közlöny megszûnésérõl

Mint is me re tes, a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vényt az Or szág gyû -
lés a 2006. má jus 30-ai ülés nap ján fogadta el.

Az em lí tett jog sza bály – amely a Ma gyar Köz löny 2006. évi 67. szá má ban je len t meg – az Or szág gyû lés ál tal vá lasz -
tott mi nisz ter el nök meg vá lasz tá sá val egy ide jû leg (2006. jú ni us 9-én) lé pett hatályba.

Ezzel az in téz ke dés sel a 2002. évi XI. tör vény ál tal lé te sí tett In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium és az zal együtt
annak hi va ta los lap ja, az In for ma ti kai és Hír köz lé si Közlöny is megszûnt.

A fen ti ek re te kin tet tel fel hív juk a fi gyel met, hogy a jövõben
– ott, ahol a 2006. évi LV. tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott tör vény vagy ren de let In for ma ti kai és Hír köz -

lé si Mi nisz té ri u mot, va la mint in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz tert em lít – a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat
 kivéve –, a jog utód Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, valamint a gazdasági és közlekedési minisztert kell
érteni,
to váb bá

– az in for ma ti ká val és hír köz lés sel kap cso la tos újabb anya go kat, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat stb. már a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban*, il le tõ leg hon lap ján** te kint he tik meg.

E lap szám, – az V. év fo lyam 6. szá má nak – le zá rá sá val, te vé keny sé gét be fe jez ve el kö szön a Tisz telt Olvasóktól:

A Szer kesz tõ bi zott ság

 * Elõ fi zet he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál, vagy pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó az 1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6. és a Bu da pest, VII. ker.
 Rákóczi út 30. cí me ken.

**  http://www.gkm.hu./tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
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fax: 321-5275), illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
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TÁRGYMUTATÓ

az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny ben
2006. év ben 

meg je lent jog sza bá lyok ról, ha tá ro za tok ról,
uta sí tá sok ról, tá jé koz ta tá sok ról, és közleményekrõl

I. SZÁM- ÉS CÍMMUTATÓ II.

II. BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ VII.



I. RÉSZ

SZÁM- ÉS CÍMMUTATÓ

Törvények

Lap szám Ol dal szám

2005. évi CLXXI. tv. az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for -
má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi
CVIII. tör vény módosításáról

1 2

2006. évi. XII. tv. a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény mó do sí tá -
sá ról

2 58

2006. évi XX. tv. a frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi LXII. tör vény mó do sí tá -
sá ról

3 83

2006. évi XXXIX. tv. az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho zá sá ról  szóló, 
Há gá ban, 1993. jú ni us 23. nap ján kelt Egyez mény és 2002. de cem ber 17-én kelt
Mó do sí tó Ok ira tá nak ki hir de té sé rõl (kivonatos közlés)

3 84

2006 évi. LV. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról 6 226

Kormányrendeletek

258/2005. (XII. 7.) Korm. r. a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. ren de let módosításáról

1 6

299/2005. (XII. 23.) Korm. r. a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés rõl  szóló 172/2000.
(X. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

1 7

300/2005. (XII. 23.) Korm. r. az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel kap cso la tos kor -
mány za ti feladatokról

1 10

305/2005. (XII. 25.) Korm. r. a köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te lé re, az egy -
sé ges köz adat ke re sõ rend szer re, va la mint a köz pon ti jegy zék adat tar tal má ra, az
adat in teg rá ci ó ra vonatkozó részletes szabályokról

1 11

335/2005. (XII. 29.) Korm. r. a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos
kö ve tel mé nye i rõl

1 17
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Lap szám Ol dal szám

9/2006. (I. 18.) Korm. r. az Euró pai Kö zös ség és annak tag ál la mai, va la mint Iz ra el Ál -
lam kö zött a pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend sze rek rõl (GNSS)  szóló
Együtt mû kö dé si Meg álla po dás ki hir de té sé rõl 2 58

12/2006. (I. 20.) Korm. r. az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ biz -
ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést
igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról 2 69

19/2006. (I. 31.) Korm. r. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let módosításáról 2 70

28/2006. (II. 7.) Korm. r. a mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek az Euró pai Bi -
zott ság gal és az Euró pai Unió tag ál la ma i val való egyez te té sé rõl  szóló 94/2004. (IV. 
27.) Korm. rendelet módosításáról 3 94

35/2006. (II. 16.) Korm. r. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh szlo vák Szo -
ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti pos tai és táv köz lé si együtt mû kö dés rõl  szóló 
Egyezmény megszüntetésérõl 3 95

42/2006. (II. 27.) Korm. r. a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si Prog ram
mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (V. 23.) Korm. ren de let módosításáról 3 95

59/2006. (III. 21.) Korm. r. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let módosításáról 4 147

71/2006. (IV. 3.) Korm. r. a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról 4 149

78/2006. (IV. 4.) Korm. r. a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sét szol gá ló
ár ve rés és pá lyá zat szabályairól 4 171

81/2006. (IV. 6.) Korm. r. az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si Kassza
mû kö dé sé re, fel ügye le té re, fel hasz ná lá sá ra, meg szün te té sé re és for rá sa i ra vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról 4 180

Miniszteri rendeletek

in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

16/2005. (XII. 21.) IHM r. a rá dió és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló
2/2003. (II. 7.) IHM ren de let módosításáról 1 29

17/2005. (XII. 21.) IHM r. a bel föl di fenn tar tott pos tai szol gál ta tá sok leg ma ga sabb ha -
tó sá gi dí ja i ról  szóló 2/2004. (III. 3.) IHM ren de let módosításáról 1 31

18/2005. (XII. 27.) IHM r. a köz zé té te li lis tá kon sze rep lõ ada tok köz zé té te lé hez szük -
sé ges köz zé té te li mintákról 1 33

19/2005. (XII. 27.) IHM r. az in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si, to váb bá a pos tai
ága zat ügye le ti rend sze ré nek lét re ho zá sá ról, mû köd te té sé rõl, ha tás kö ré rõl, va la -
mint a ki je lölt szol gál ta tók be je len té si és kap cso lat tar tá si kö te le zett sé ge i rõl  szóló
27/2004. (X. 6.) IHM rendelet módosításáról 1 45

1/2006. (II. 28.) IHM r. a szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te mes elekt ro -
ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó
sza bá lyok ról  szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról 3 95
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Lap szám Ol dal szám

2/2006. (III. 21.) IHM r. a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról 4 180

3/2006. (III. 21.) IHM r. a fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal kap cso la tos
adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet
módosításáról 4 182

4/2006. (IV. 19.) IHM r. a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság nak az elekt ro ni kus alá írás sal
össze füg gõ nyil ván tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért fizetendõ díjakról 5 194

5/2006. (V. 9.) IHM r. az igaz ság ügyi in for ma ti kai és hír köz lé si szak ér tõi te vé keny ség 
foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le ge iga zo lá sá nak eljárási
rendjérõl 5 196

6/2006. (V. 17.) IHM r. a rá dió ama tõr szol gá lat ról 6 227

7/2006. (V. 17.) IHM r. a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé sé rõl
 szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let módosításáról 6 272

8/2006. (V. 17.) IHM r. az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyuló szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott
in téz mé nyek rõl  szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáról 6 281

9/2006. (V. 17.) IHM r. a vé del mi fel ada tok ban részt vevõ elekt ro ni kus hír köz lé si,
illetve pos tai szol gál ta tók ki je lö lé sé rõl és fel ké szü lé si fel ada ta ik meg ha tá ro zá sá ról
 szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról 6 286

bel ügy mi nisz ter

24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r. a köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz -
ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek kel szem ben tá masz tott követelményekrõl 5 197

ok ta tá si mi nisz ter

19/2006. (IV. 29.) OM r. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról  szóló
31/2005. (XII. 22.) OM ren de let módosításáról 5 203

pénz ügy mi nisz ter

13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM e. r. a be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gek elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek szabályairól 5 204

Az Országgyûlés határozata

94/2005. (XII. 15.) OGY h. az el kö vet ke zen dõ tíz év ben kö ve ten dõ gaz da ság po li ti kai
alapelvekrõl 1 45

A Kormány határozatai

1005/2006 (I. 20.) Korm. h. a lo ká lis nagy csa pa dé kok okoz ta ve szély hely ze tek kel
kap cso la tos elõ re jel zé si és ri asz tá si rendszerrõl 2 70

1025/2006. (III. 23.) Korm. h. a mun kál ta tók tár sa dal mi fe le lõs sé gé nek erõ sí té sé rõl és
ezt ösz tön zõ intézkedésekrõl 4 183
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Lap szám Ol dal szám

1041/2006. (IV. 14.) Korm. h. a 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál tal oko zott ká -
rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel kap cso la tos össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok
ko or di ná lá sá ért fe le lõs kor mány meg bí zott fel ada ta i ról, va la mint az Új já épí té si Tár -
ca kö zi Bi zott ság lét re ho zá sá ról 5 206

1043/2006. (IV. 19.) Korm. h. a Nem ze ti Te het ség se gí tõ Ta nács mun ká já nak tá mo ga -
tá sá ról 5 207

A Miniszterelnök határozata

11/2006. (II. 3.) ME h. kor mány za ti fõ tiszt vi se lõk ki ne ve zé sé rõl (ki vo na tos közlés) 2 58

A Köztársasági elnök határozatai

39/2006. (III. 28.) KE h. ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról (ki vo na tos közlés) 4 146

40/2006. (III. 28.) KE h. ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról (ki vo na tos közlés) 4 146

72/2006. (IV. 28.) KE h. ki tün te tés ado má nyo zá sá ról (ki vo na tos közlés) 5 194

80/2006. (IV. 28.) KE h. ki tün te tés ado má nyo zá sá ról 5 194

Az informatikai és hírközlési miniszter utasításai

1/2006. (IHK 2.) IHM ut. az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Szabályzatáról 2 71

2/2006. (IHK 2.) IHM ut. egyes fe je ze ti ke ze lé sû költ ség ve té si elõ irány za tok kal kap -
cso la tos el já rá si rend rõl és hatáskörökrõl 2 71

3/2006. (IHK 3.) IHM ut. az egyes fe je ze ti ke ze lé sû költ ség ve té si elõ irány za tok kal
kap cso la tos el já rá si rend rõl és ha tás kö rök rõl  szóló 2/2006 (IHK 2.) uta sí tás
módosításáról 3 96

Közlemények

A Kormány tör vényalkotási prog ram ja az Or szág gyû lés 2006. évi ta va szi ülés sza ká ra 1 46

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye a rá dió- és te le ví zió mû sor szó rás
leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 2/2003. (II. 7) IHM ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pontjához 1 47

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter aján lá sai 1 47
 – a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó elekt ro ni kus alá írás for má tu mok mû sza ki spe ci -

fi ká ci ó já ról
 – a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó elekt ro ni kus alá írá si sza bály za tok ké szí té sé rõl,
 – a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó hi te le sí té si ren dek rõl, va la mint a köz igaz ga tás -

ban a hi te le sí tés-szol gál ta tók ál tal vég zett vi szont azo no sí tás pro to koll já nak mû sza -
ki spe ci fi ká ci ó já ról

A Pi ac fej lesz té si fõ osz tály köz le mé nye az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal a
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyilvántartásáról 1 48
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Lap szám Ol dal szám

Az E-szol gál ta tá sok fõ cso port tá jé koz ta tá sa a „Ma gyar IKT szek tor kis- és kö zép vál -
la la ta i nak USA-be li és ázsi ai kül pi a ci je len lé té nek tá mo ga tá sa” címû pá lyá zat ha -
tár ide jé nek mó do sí tá sá ról 1 48

Szer kesz tõ bi zott sá gi tá jé koz ta tó a Ma gyar Köz löny ben meg je lent in for ma ti kai és hír -
köz lé si ága za tot érin tõ jog sza bá lyok ról, ha tá ro za tok ról, meg ál la po dá sok ról és
közleményekrõl 1 49

2 79

3 142

4 184

5 216

6 288

1/2006. (MK 15.) MeHVM táj. az or szá go san ki emelt ter mé kek re vo nat ko zó ál lam i
nor ma tí vák ról  szóló 1/2004. (MK 108.) MeHVM tá jé koz ta tó módosításáról 3 97

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té rium Or szá gos szak mai szak ér tõi és Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki
névjegyzékének kiegészítésérõl 3 105

A Pi ac fej lesz té si fõ osz tály köz le mé nye az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal a
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyilvántartásáról 3 141

Pá lyá za ti fel hí vás mó do sí tá sa 3 142

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té rium Or szá gos szak mai szak ér tõi és Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki
névjegyzékének kiegészítésérõl 5 208

A Pi ac fej lesz té si fõ osz tály köz le mé nye az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal a
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyilvántartásáról 5 214

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye a ma gyar or szá gi köz igaz ga tá si
célú nyil vá nos kul csú inf ra struk tú ra ele mek azonosítási rendszerérõl 6 288

Szer kesz tõ bi zott sá gi köz le mény az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny megszû -
nésérõl 6 289

Hirdetés

Az Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. je lent ke zé si fel hí vá sa mun -
ka- és tûz vé del mi szakképzésekre 4 186
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II. RÉSZ

BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ

Lap szám Ol dal szám

Á

12/2006. (I. 20.) Korm. r. az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ biz -
ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést
igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról 2 69

B

17/2005. (XII. 21.) IHM r. a bel föl di fenn tar tott pos tai szol gál ta tá sok leg ma ga sabb ha -
tó sá gi dí ja i ról  szóló 2/2004. (III. 3.) IHM ren de let módosításáról 1 31

13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM e. r. a be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gek elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek szabályairól 5 204

E

2/2006. (IHK 2.) IHM ut. egyes fe je ze ti ke ze lé sû költ ség ve té si elõ irány za tok kal kap -
cso la tos el já rá si rend rõl és hatáskörökrõl 2 71

3/2006. (IHK 3.) IHM ut. az egyes fe je ze ti ke ze lé sû költ ség ve té si elõ irány za tok kal
kap cso la tos el já rá si rend rõl és ha tás kö rök rõl  szóló 2/2006 (IHK 2.) uta sí tás
módosításáról 3 96

81/2006. (IV. 6.) Korm. r. az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si Kassza
mû kö dé sé re, fel ügye le té re, fel hasz ná lá sá ra, meg szün te té sé re és for rá sa i ra vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról 4 180

2005. évi CLXXI. tv. az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for -
má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi
CVIII. tör vény módosításáról 1 2

94/2005. (XII. 15.) OGY h. az el kö vet ke zen dõ tíz év ben kö ve ten dõ gaz da ság po li ti kai
alapelvekrõl 1 45

El is me ré sek 3 82

9/2006. (I. 18.) Korm. r. az Euró pai Kö zös ség és annak tag ál la mai, va la mint Iz ra el Ál -
lam kö zött a pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend sze rek rõl (GNSS)  szóló
Együtt mû kö dé si Megállapodás kihirdetésérõl 2 58

2006. évi XXXIX. tv. az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho zá sá ról  szóló, 
Há gá ban, 1993. jú ni us 23. nap ján kelt Egyez mény és 2002. de cem ber 17-én kelt
Mó do sí tó Ok ira tá nak ki hir de té sé rõl (kivonatos közlés) 3 84

Az E-szol gál ta tá sok fõ cso port tá jé koz ta tá sa a „Ma gyar IKT szek tor kis- és kö zép vál -
la la ta i nak USA-be li és ázsi ai kül pi a ci je len lé té nek tá mo ga tá sa” címû pá lyá zat
határidejének módosításáról 1 48
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Lap szám Ol dal szám

F

3/2006. (III. 21.) IHM r. a fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal kap cso la tos
adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let
mó do sí tá sá ról 4 182

78/2006. (IV. 4.) Korm. r. a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sét szol gá ló
ár ve rés és pá lyá zat szabályairól 4 171

2/2006. (III. 21.) IHM r. a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let módosításáról 4 180

19/2006. (I. 31.) Korm. r. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let módosításáról 2 70

2006. évi XX. tv. a frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi LXII. tör vény mó do sí tá -
sá ról 3 83

59/2006. (III. 21.) Korm. r. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let módosításáról 4 147

H

He lyes bí té sek 3 96

4 183

5 206

71/2006. (IV. 3.) Korm. r. a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról 4 149

I

5/2006. (V. 9.) IHM r. az igaz ság ügyi in for ma ti kai és hír köz lé si szak ér tõi te vé keny ség 
foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le ge iga zo lá sá nak eljárási
rendjérõl 5 196

19/2005. (XII. 27.) IHM r. az in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si, to váb bá a pos tai
ága zat ügye le ti rend sze ré nek lét re ho zá sá ról, mû köd te té sé rõl, ha tás kö ré rõl, va la -
mint a ki je lölt szol gál ta tók be je len té si és kap cso lat tar tá si kö te le zett sé ge i rõl  szóló
27/2004. (X. 6.) IHM rendelet módosításáról 1 45

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter aján lá sai 1 47

 – a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó elekt ro ni kus alá írás for má tu mok mû sza ki
 specifikációjáról

 – a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó elekt ro ni kus alá írá si sza bály za tok készítésérõl

 – a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó hi te le sí té si ren dek rõl, va la mint a köz igaz ga tás -
ban a hi te le sí tés-szol gál ta tók ál tal vég zett vi szont azo no sí tás pro to koll já nak
mûszaki specifikációjáról

8/2006. (V. 17.) IHM r. az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyuló szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott
in téz mé nyek rõl  szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáról 6 281
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Lap szám Ol dal szám

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye az In for ma ti kai és Hír köz lé si
 Minisztérium Or szá gos szak mai szak ér tõi és Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki
névjegy zékének ki egé szí té sé rõl 3 105

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye az In for ma ti kai és Hír köz lé si
 Minisztérium Or szá gos szak mai szak ér tõi és Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki
névjegy zékének kiegészítésérõl 5 208

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye a ma gyar or szá gi köz igaz ga tá si
célú nyil vá nos kul csú inf ra struk tú ra ele mek azonosítási rendszerérõl 6 288

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye a rá dió-és te le ví zió mû sor szó rás
leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 2/2003. (II. 7) IHM ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pontjához 1 47

1/2006. (IHK 2.) IHM ut. az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Szabályzatáról 2 71

K

Ki tün te té sek 3 82

39/2006. (III. 28.) KE h. ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról (ki vo na tos közlés) 4 146

40/2006. (III. 28.) KE h. ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról (ki vo na tos közlés) 4 146

72/2006. (IV. 28.) KE h. ki tün te tés ado má nyo zá sá ról (ki vo na tos közlés) 5 194

80/2006. (IV. 28.) KE h. ki tün te tés ado má nyo zá sá ról 5 194

11/2006. (II. 3.) ME h. kor mány za ti fõ tiszt vi se lõk ki ne ve zé sé rõl (ki vo na tos közlés) 2 58

A Kormány tör vényalkotási prog ram ja az Or szág gyû lés 2006. évi ta va szi ülés sza ká ra 1 46

305/2005. (XII. 25.) Korm. r. a köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te lé re, az egy -
sé ges köz adat ke re sõ rend szer re, va la mint a köz pon ti jegy zék adat tar tal má ra, az
adat in teg rá ci ó ra vonatkozó részletes szabályokról 1 11

335/2005. (XII. 29.) Korm. r. a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos
kö ve tel mé nye i rõl 1 17

24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r. a köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz -
ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek kel szem ben tá masz tott követelményekrõl 5 197

299/2005. (XII. 23.) Korm. r. a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés rõl  szóló 172/2000.
(X. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 1 7

258/2005. (XII. 7.) Korm. r. a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. ren de let módosításáról 1 6

18/2005. (XII. 27.) IHM r. a köz zé té te li lis tá kon sze rep lõ ada tok köz zé té te lé hez szük -
sé ges köz zé té te li mintákról 1 33

L

1005/2006 (I. 20.) Korm. h. a lo ká lis nagy csa pa dé kok okoz ta ve szély hely ze tek kel
kap cso la tos elõ re jel zé si és ri asz tá si rendszerrõl 2 70
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Lap szám Ol dal szám

M

2006 évi. LV. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról 6 226

35/2006. (II. 16.) Korm. r. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh szlo vák Szo -
ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti pos tai és táv köz lé si együtt mû kö dés rõl  szóló 
Egyezmény megszüntetésérõl 3 95

1025/2006. (III. 23.) Korm. h. a mun kál ta tók tár sa dal mi fe le lõs sé gé nek erõ sí té sé rõl és
ezt ösz tön zõ intézkedésekrõl 4 183

28/2006. (II. 7.) Korm. r. a mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek az Euró pai
 Bizottsággal és az Euró pai Unió tag ál la ma i val való egyez te té sé rõl  szóló 94/2004.
(IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról 3 94

N

4/2006. (IV. 19.) IHM r. a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság nak az elekt ro ni kus alá írás sal
össze füg gõ nyil ván tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért fizetendõ díjakról 5 194

42/2006. (II. 27.) Korm. r. a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si Prog ram
mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (V. 23.) Korm. ren de let módosításáról 3 95

1043/2006. (IV. 19.) Korm. h. a Nem ze ti Te het ség se gí tõ Ta nács mun ká já nak tá mo ga -
tá sá ról 5 207

19/2006. (IV. 29.) OM r. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról  szóló
31/2005. (XII. 22.) OM ren de let módosításáról 5 203

O

1/2006. (MK 15.) MeHVM táj. az or szá go san ki emelt ter mé kek re vo nat ko zó ál lam i
nor ma tí vák ról  szóló 1/2004. (MK 108.) MeHVM tá jé koz ta tó módosításáról 3 97

Az Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. je lent ke zé si fel hí vá sa mun -
ka- és tûz vé del mi szakképzésekre 4 186

P

Pá lyá za ti fel hí vás mó do sí tá sa 3 142

A Pi ac fej lesz té si fõ osz tály köz le mé nye az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal a
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyilvántartásáról 1 48

A Pi ac fej lesz té si fõ osz tály köz le mé nye az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal a
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyilvántartásáról 3 141

A Pi ac fej lesz té si fõ osz tály köz le mé nye az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal a
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyilvántartásáról 5 214
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Lap szám Ol dal szám

R

6/2006. (V. 17.) IHM r. a rá dió ama tõr szol gá lat ról 6 227

2006. évi. XII. tv. a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról 2 58

16/2005. (XII. 21.) IHM r. a rá dió és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló
2/2003. (II. 7.) IHM ren de let módosításáról 1 29

SZ

Szer kesz tõ bi zott sá gi köz le mény az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny megszû -
nésérõl 6 289

Szer kesz tõ bi zott sá gi tá jé koz ta tó a Ma gyar Köz löny ben meg je lent in for ma ti kai és hír -
köz lé si ága za tot érin tõ jog sza bá lyok ról és közleményekrõl 1 49

2 79

3 142

4 184

5 216

6 288

1/2006. (II. 28.) IHM r. a szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te mes elekt ro -
ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó
sza bá lyok ról  szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról 3 95

T

1041/2006. (IV. 14.) Korm. h. a 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál tal oko zott ká -
rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel kap cso la tos össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok
ko or di ná lá sá ért fe le lõs kor mány meg bí zott fel ada ta i ról, va la mint az Új já épí té si
Tárcaközi Bi zottsc ág létrehozásáról 5 206

7/2006. (V. 17.) IHM r. a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé sé rõl
 szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let módosításáról 6 272

Û

300/2005. (XII. 23.) Korm. r. az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel kap cso la tos kor -
mány za ti feladatokról 1 10

V

9/2006. (V. 17.) IHM r. a vé del mi fel ada tok ban részt vevõ elekt ro ni kus hír köz lé si,
illetve pos tai szol gál ta tók ki je lö lé sé rõl és fel ké szü lé si fel ada ta ik meg ha tá ro zá sá ról
 szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról 6 286
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XII INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY

A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 3.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
tar tal maz za

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye – a LEX-ICON § 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha lad -
va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk és az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet

öt rész bõl és füg ge lék bõl ál l.

Az el sõ rész ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben az Al kot mány, a pár tok mû kö dé sé rõl
és gaz dál ko dá sá ról szóló tör vény, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, illetve a jog ál lá suk ról szóló tör vé nyek,
az  országgyûlési kép vi se lõi vá lasz tá sok kal kap cso la tos el já rá si sza bá lyok és egyéb jog sza bá lyok, ha tá ro za tok rendel -

kezéseit kö zöl jük. A má so dik rész az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló tör vény fõbb ren del ke zé se it

tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá sok kal össze -

füg gés ben a Ma gyar Köz löny ben 1998–2006. kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Alkot mány bíró ság 
ál tal 1990–2005. kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja 

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005. kö zött ho zott vá lasz tó jo gi ese ti dön té se it mu tat ja be. A Füg -

ge lék a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok szem pont já ból je len tõs ada to kat (egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti ada tok,
or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ada tai, te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok és iro dák ada tai).

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti
 választási bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják
 választással kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt
je lent het a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

A kö tet meg ren del he tõ, illetve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó köz löny bolt já ban,
 Budapest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí men (pos ta cím: 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny -
centrumban, 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 3.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye ki ad ványt ( ára: 4950 Ft áfá val)

......................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má -
nyok ra vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál -
lan dó ro vat rend del, kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új -
don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt 
Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál lam i, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló
szerkesztõ bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz -
té sé ben, s vál to zat la nul a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed -
éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak -
tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen be lül hang sú lyo san a köz szfé -
ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek tük ré ben – a ma gyar
nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek vé sek rõl, s
a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö -
ze lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz -
ügyi Szem lét ha szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi
és pénz ügyi szak emberek, köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel -
lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do -
má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.
Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): ..................................................
bank szám la szá ma: ............................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ............................................................................

Kel te zés: ……………………………

                 
                           

…………………………………

cég sze rû alá írás



XIV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY

A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

meg je len tet te

dr. Né meth Gab ri el la és dr. Pa tyi And rás

A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta

cí mû ki ad vá nyát.

Ha zánk ban 1924 óta lé te zik a tár sas ház in téz mé nye, és a ma ha tá lyos tör vény im már a ne gye dik társas -
házi tör vény. 
A tár sas há zak ról szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény kom men tár ja a kö zös tu laj don ezen spe ci á lis for má já nak 
sza bá lya it igyek szik meg is mer tet ni az ol va sók kal. A ki ad ványt ha szon nal for gat hat ják el sõ sor ban kö zös
kép vi se lõk, tár sas ház-tu laj do no sok, tár sas há zi ügyek kel nap i szin ten fog lal ko zók, de a jo gi pá lyák va la me -
lyi kén dol go zó szak em be rek is.
A tör vényszö veg be il lesz tett ma gya rá za tok ön ál ló szö veg ként is, de a tör vény szö veg ki egé szí té se ként is
hasz nál ha tók.
Az egye te mi do cens, illetve ügy véd szer zõ pá ros köny vé ben jól öt vö zi az el mé le ti és a gya kor la ti meg kö ze lí -
tés elõ nye it. A szer zõk sok he lyütt igye kez nek meg vi lá gí ta ni, el ma gya ráz ni nemcsak a konk rét jog sza bály -
szö ve get, ha nem a tár sas há zi jog vi szo nyok mö göt tes, ál ta lá nos pol gá ri jo gi hát tér in téz mé nye it, jog el ve it is
(pl. jó hi sze mû jog gya kor lás el ve, jog gal va ló vissza élés ál ta lá nos ti lal ma stb.). Sõt, a kom men tár szö ve gé -
ben meg ta lál hat juk a sza va za ti ará nyok kal (pl. egy sze rû szó több ség, mi nõ sí tett több ség, ab szo lút több ség) 
kap cso la tos tud ni va lók ál ta lá nos is mer te té sét is.
A kiadvány füg ge lé ke tar tal maz egy tár sas há zi ala pí tó ok ira tot és egy szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot
is. E két ok irat ter mé sze te sen min ta do ku men tum, me lyek tar tal mát az adott tár sas ház ala pí tá sa so rán a
konk rét tu laj do ni és mû kö dé si vi szo nyok függ vé nyé ben min den kép pen pon to sí ta ni, ki egé szí te ni, mó do sí -
ta ni kell, de még is tám pon tul szol gál hat min ta szö veg ként mind azok szá má ra, akik ta nács ta la nok ab ban,
ho gyan is in dul ja nak ne ki egy tár sas ház-ala pí tás nak, im má ron az új, ne gye dik tár sas há zi tör vény sza bá lyai 
alapján.

A ki ad vány 144 ol dal ter je del mû.
Ára: 1155 Ft áfá val.
A kö tet meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Bé la u. 6.  tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30.
(bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt (ár a: 1155 Ft áfá val) .................
példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .....................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyed év re: 26 460 Ft.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum ban (1072 Bu da pest, Rá kó czi út
30.,  bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot .................  pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám:  ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég sze rû alá írás
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Munkavállalók és munkáltatók, munkavédelmi képviselõk,

munkavédelmi szakemberek, figyelem!

Az in gye nes telefonos mun ka vé del mi in for má ci ós szol gá lat tájékoztatást nyújt a mun ka vé de lem mel kap cso la tos jo go sult sá gok ról és
kö te le zett sé gek rõl a mun ka vál lalók és mun kál ta tók, az ér dek-kép vi se le ti szer vek és min den, a mun ka vé de lem kér dé sei iránt ér dek lõ dõ 

szá má ra.

A tá jé koz ta tó, ta nács adó te vé keny sé get a kö vet ke zõ szer ve ze tek látják el:

Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF)
Té ma kör: Mun ka he lyi biz ton ság Zöldszám: 06 (80) 204-292

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–16.00, pén te ken 8.00–12.00 óráig

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (ÁNTSZ)
Té ma kör: Mun ka he lyi egész ség Zöldszám: 06 (80) 204-264

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 7.45–16.00, pén te ken 7.45–11.45 órá ig

Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (MBH)

Té ma kör: Bá nyá sza ti mun ka vé de lem Zöldszám: 06 (80) 204-258
Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–15.00, pén te ken 8.00–15.00 órá ig

Munkavédelmi szakmai kérdésekben tájékozódhat, pl. üzembe helyezés, kockázatértékelés, egyéni védõeszközök, egészségi

alkalmassági vizsgálat, munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás.

Csak egy te le fon, és az in for má ci ós szol gá la tok jól kép zett szak em be rei gyors, szak sze rû, a gya kor lat ban hasz no sít ha tó

ta náccsal szol gál nak!

Az igény be ve võk név te len sé gü ket meg õriz ve ér dek lõd het nek. A tá jé koz ta tó szol gá lat sem sze mé lyi leg, sem in for ma ti ka i lag

nem kap cso ló dik a mun ka vé de lem ál lam i ha tó sá gi fel ügye le ti el len õr zé sé hez.

INGYENES MUNKAVÉDELMI
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
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